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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ค าน า 

รายงานการวิจัยเรื่อง “การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต” เป็นผลผลิตหนึ่งใน 

6 เร่ือง ที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานของ “โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและ

ผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน” โดยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 

และได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและกระบวนการท างานวิจัยจากสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือที่

รูจ้ักกันในนาม “มหาวิทยาลัยชวีิต”  

รายงานเล่มนี้มุ่งหาสาเหตุและปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนออกกลางคัน การทราบข้อมูลดังกล่าว 

เพ่ือที่จะได้หาวิธีการแก้ไข หรือลดอุปสรรคที่มาจากทั้งตัวผู้เรียน ผู้จัดการศึกษา ซึ่งจะท าให้ สรพ.  จัด

การศึกษาที่มีทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธผิลได้มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผลการวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการแล้ว แต่เจตนารมณ์ส าคัญของ

คณะผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล หวังอย่างเดียวกัน คือ การคิดค้นแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ลาออกกลางคัน โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเงิน การบริหารจัดการเวลา ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพสมกับความคาดหวังของผู้เรยีนที่สนใจแนวคดิและปรัชญาของมหาวิทยาลัยชวีิต 

ความรว่มมือ การต้อนรับ และความเต็มใจยิ่งที่คณะผู้วิจัยได้รับจากคณะบริหารส่วนกลาง อาจารย์และ

อดีตอาจารย์ทุกศูนย์ฯเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน บัณฑิต ผู้เรียน สมาชิกในครอบครัวผู้เรียน ผู้น าชุมชน ปราชญ์

ชุมชน ฯลฯ ในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนาม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เก่ียวข้องทุกท่านให้คุณค่ากับการวิจัย 

ติดตาม และประเมินผลในครัง้นีใ้นระดับสูง นอกจากการปฏิบัตงิานด้านการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด

ไว้ทั้งหมดแล้ว คณะผู้วิจัยยังประสงค์ที่จะเห็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเต็มที่ เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ยกระดับองค์กร รวมถึงระบบและกลไกต่าง ๆ และองคาพยพที่เก่ียวข้องทั้งหมดกับการ

จัดการศึกษาทางเลือกของ สรพ.  

คณะผู้วิจัยหวังเพียงว่า รายงานการวิจัยหรือข้อค้นพบต่าง ๆ ในผลงานเล่มนี้ จะเป็นเทียนที่ช่วยจุด

ประกายไปสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยชีวิตให้เป็น มหาวิทยาลัยทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด

ส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถด ารงสถานภาพการเป็น “โอกาสและความหวัง” และ 

“แสงเทียนส่องทาง” ในเส้นทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือปวงชนของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงต่อไป

ตราบนานเท่านาน 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกายน 2561  
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ส าเร็จลงด้วยดีด้วยความร่วมมือจาก

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งส่วนกลางและศูนย์การเรียนรู้เพ่ือปวงชนในจังหวัดที่ได้เก็บ

ข้อมูลเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561  

คณะวิจัยติดตามและประเมินผล ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงผู้ให้ความรว่มมือทุกทา่น นับตัง้แต่คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ สรพ. ส่วนกลางที่ได้ให้ข้อมูลเบ้ืองต้น และตรวจสอบแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

คณาจารย์และเจ้าหน้าส่วนภูมิภาค ที่ได้อ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่ ติดตามและประสานงาน 

แจกจ่ายและเก็บแบบสอบถาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณอดีตผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่ได้สละเวลา

ให้คณะวิจัยฯ ได้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว รวมถงึทุกท่านที่ได้ส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณยี์ 

คณะวิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาปัจจัยและสาเหตุการลาออกกลางคันนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และบรรลุผลใน

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

 

 คณะผู้วิจัย 

 20 พฤศจกิายน 2561 
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บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและสาเหตุหลักที่มีผลต่อการลาออก

กลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออก

กลางคันในแต่ละด้านของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้าศึกษาในปี

การศึกษา 2554-2560 จ านวน 51 คน ที่ได้มาจากแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 57 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 43 เป็นเพศหญิง มีอายุ

เฉล่ีย 47 ปี ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 33) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปี 

(ร้อยละ 26) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 29) รองลงมาคือ เป็นเจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 21) ส าหรับระดับการศึกษาเดิมก่อนเข้า

เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียน รองลงมา ร้อยละ 25 จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช./ปวส.   

2. ก่อนยุติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73 ไม่ได้ปรึกษา

อาจารย์ ซ่ึงส่วนหนึ่งช้ีให้เห็นว่ามีช่องว่างในการส่ือสารกัน ในขณะที่ร้อยละ 27 ได้ปรึกษา

อาจารย์ที่ดูแล เมื่อสอบถามถึงโอกาสกลับมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยชีวิตอีกครั้ง เกือบคร่ึงหนึง่

ของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือร้อยละ 49 อยากกลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่อยากกลับเข้ามา

เรียนต่อมีร้อยละ 29 

3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญที่สุดในการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ส่วน

ใหญ่ระบุว่า เป็นเรื่องค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 51) รองลงมาคือ เรื่องเวลา (ร้อยละ 23) 

4. เมื่อพิจารณาจ านวนปัจจัยหลักหลายปัจจัยประกอบกัน คือ ปัจจัยคุณภาพด้านการ

บริหารจัดการ ด้านคุณภาพผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 

และเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 29 ที่ลาออก 

เพราะมีปัจจัย 3 ด้านที่เป็นสาเหตุประกอบกัน ในขณะที่ร้อยละ 17 ระบุว่ามีเพียงปัจจัยเดียว

เท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้ลาออก และร้อยละ 14 ระบุว่า ทั้ง 5 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือปัจจัย-
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องค์ประกอบให้ลาออก 

5. เมื่อพิจารณาสาเหตุการออกกลางคันที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึง จากมากไปหาน้อย 

พบว่า สาเหตุเรื่องค่าเล่าเรียนแพง (ร้อยละ 59) และมีงานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วม

กิจกรรมหรือเรียนได้ไม่เต็มที่ (ร้อยละ 59 เช่นเดียวกัน) เป็นสาเหตุแรกสุดในการตัดสินใจยุติ

การศึกษา ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญรองลงมา คือ มีภาระการประกอบอาชีพในวันเสาร์

และอาทิตย์  

6. ทุกสาเหตุที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เวลา ตัวผู้สอน ผู้เรียน การบริหารจัดการ 

ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา ในเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษา ควรมีระบบ

สนับสนุนต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทั้งก่อนและระหว่างการเข้าศึกษา เช่น ระบบการออมของผู้เรียน, 

กองทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงินภาครัฐหรือที่สามารถร่วมกันจัดตั้งข้ึนเพ่ือการศึกษา ส่วนใน

เรื่องของเวลา ผู้สอนควรมีการให้ค าแนะน าในเรื่องการบริหารจัดการเวลาของผู้เรียนเป็นราย

กรณีอย่างใกล้ชิดตามแผนการบริหารจัดการเวลา เพราะเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ

สนับสนุนการใช้แผน 4 แผน ส าหรับความเช่ือมั่นในตัวผู้สอน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรให้

ความส าคัญในการเป็นต้นแบบที่ควรประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาของ

มหาวิทยาลยั  

ส าหรับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ มีดังน้ี 

1. ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มี 6 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน อายุต่ าสุด 

32 ปี อายุสูงสุด 73 ปี อาชีพหลักเกษตรกร 3 คน ลูกจ้าง 1 คน ค้าขาย 1 คน ผู้สูงอายุไม่มี

อาชีพ 1 คน  

2. ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นส าคัญ ซ่ึงมาจากจุดเปล่ียนของชีวิต เช่น มี

ภาระงานมากข้ึน มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปรับเปล่ียนงาน เมื่อถึงเวลาในการจ่ายค่า

เล่าเรียนในภาคการศึกษาถัดไป สถานการณ์ทางการเงินของผู้เรียน ณ ขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิด

การตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที่มีนัยส าคัญ เกือบทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนมหาวิทยาลัย

ชีวิตและได้น าไปใช้ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อแล้ว และบางคนเมื่อสามารถจัดการเวลากับ

การเงินได้แล้ว อาจกลับมาศึกษาต่อ  



การลาออกกลางคัน | จ 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยชีวิตในกรณีการออกจากการศึกษา

กลางคันของผู้เรียน คือ 

1. ผู้ที่จ าเป็นต้องยุติการศึกษาก่อนส าเร็จตามหลักสูตร ควรได้รับใบประกาศนียบัตรหรือ

ใบรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจ และไม่ควรบันทึกข้อมูลนักศึกษาว่าเป็นผู้ออกกลางคัน แต่ให้ระบุว่าจ าเป็นต้องพัก

การศึกษาชั่วคราว เมื่อผู้ที่จ าเป็นต้องออกกลางคันหรือต้องพักการศึกษาชั่วคราว มีความพร้อม

อีกครั้ง สามารถใช้ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเรียนต่อที่

มหาวิทยาลัยชีวิตได้ 

2. ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตทุกคนให้

ทันสมัย ถูกต้องอยู่เสมอ โดยไม่ระบุว่าผู้เรียนลาออกไปแล้ว ฐานข้อมูลนี้สามารถใช้เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และยังท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เป็น

ส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต หรือเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชีวิต 

3. เพ่ือแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน ควรแจ้งให้ผู้เรียนได้รับ

รู้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง นอกจากค่าเล่าเรียนรายเทอม และควรมุ่งไปที่ผู้เรียนที่มีเงินออมก่อนเข้า

เรียน และควรมีการประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่

ไม่มีรายได้  

4. ควรพยายามลดช่องว่างในการส่ือสารซ่ึงกันและกันระหว่างผู้สอน/ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้/ผู้บริหารกับผู้เรียน ควรส่ือสารตั้งแต่แรกว่าถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรแจ้งให้

เพ่ือนที่เรียนรุ่นเดียวกันและอาจารย์/ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้มีกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน เช่น การจัดตั้งกองทุน/การระดมเงินออม/การแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ร่วมกัน โดย

ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์/ผู้บริหารของศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือว่า ถ้ามีการส่ือสาร

กันมากเท่าใด ช่องว่างต่าง ๆ ย่อมลดลง และโปรดอย่าลืมว่า การมีชีวิตที่ดีขึ้น การมีรายได้ การ

มีเงินออม การมีสุขภาพที่ดีข้ึน การบริหารจัดการเวลาได้ดี ฯลฯ ล้วนแต่เป็นความท้าทายในเชิง

การเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและแนวคิด

ของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ระบุว่า ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่วันแรกหรือภาคการศึกษาแรกที่มาเรียน และยัง

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตนเองผ่านแผน 4 แผน ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนชีวิตและ



ฉ | การลาออกกลางคัน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

เป้าหมาย ที่เช่ือมกับการบริหารจัดการเวลาในชีวิต การจัดการด้านการงาน/อาชีพ การจัดการ

ด้านรายได้/การเงิน และการจัดการสุขภาพ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เพราะ

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญมากของมหาวิทยาลัยชีวิต  



การลาออกกลางคัน | ช 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

สารบญั 

หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ข 

บทสรุปผู้บริหาร ค 

บทที่ 1 บทน า 1 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 

2. ค าถามในการวิจัย 3 

3. ขอบเขตของการวิจัย 3 

4. นิยามศัพท์ 3 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 3 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 5 

บทที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 7 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการออกกลางคัน 11 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามและ สาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุด  

ท่ีท าให้ออกกลางคัน 16 

บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 19 

บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย 29 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 29 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 31 

บทที่ 5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 33 

1. อภิปรายผล 33 

2. ข้อเสนอแนะ 34 

ภาคผนวก 36 

ก. ตารางสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 36 

ข. แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 38 

 

  



ซ | การลาออกกลางคัน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

สารบญัตาราง 

หน้า 

ตารางที ่2-1  เหตุผลที่อยาก และ ไม่อยาก กลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต 10 

ตารางที ่2-2  จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านคุณภาพการบริหารจัดการของ 

    มหาวิทยาลัยชีวิต 12 

ตารางที ่2-3  จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านคุณภาพผู้สอน  

   และการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 12 

ตารางที ่2-4  จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 13 

ตารางที ่2-5  จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ 13 

ตารางที ่2-6  จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน 14 

ตารางที ่2-7  สรุปสาเหตุที่มีผลต่อการออกกลางคัน 5 อันดับแรก 15 

ตารางที ่2-8  จ านวนปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุการออกกลางคัน 16 

ตารางที ่3-1  สรุปข้อมูลพื้นฐานของกรณีผู้ลาออกกลางคัน 19 

 
  



การลาออกกลางคัน | ฌ 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

สารบญัแผนภาพ 

หน้า 

แผนภาพที่ 2-1  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 7 

แผนภาพที่ 2-2  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอายุ (คน) 8 

แผนภาพที่ 2-3  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก (คน) 8 

แผนภาพที่ 2-4  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียน 9 

แผนภาพที่ 2-5   ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการได้รับค าปรกึษาจากอาจารย์  

ก่อนลาออก 9 

แผนภาพที่ 2-6  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกความต้องการกลับมาศึกษาต่อ 10 

แผนภาพที่ 2-7  ร้อยละสาเหตุที่ส าคัญสุด ของการตัดสินใจลาออกกลางคัน 11 

แผนภาพที่ 2-8  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุส าคัญที่สุด  

จ าแนกตามเพศ 16 

แผนภาพที่ 2-9  ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุที่ส าคัญที่สุด   

              จ าแนกตามกลุ่มอายุ 17 

แผนภาพที่ 2-10  ร้อยละอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุเรื่องเวลา  

และค่าใช้จ่าย 18 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
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  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

บทท่ี 1 

บทน า 

สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่อยู่ในชุมชน ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงตนเองในทิศทางที่ดีข้ึน สาระความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งตอบสนองต่อการ

น าไปใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ทั้งเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ การจัดการศึกษา

เพ่ือชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยชีวิตจึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปทีใ่บ

ปริญญาส าหรับผู้ที่ต้องการเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก แต่เน้นไปที่การ

เปล่ียนแปลงตนเอง และไม่หยุดการพัฒนาตนเอง จนน าไปสู่การอยู่อย่างมีศักด์ิศรี และมีกินใน

ท้องถิ่นตนเอง ดังนั้น องค์ประกอบส าหรับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิต อาทิ หลักสูตร 

กระบวนการ ผู้จัดและผู้ให้ความรู้ บรรยากาศ  สถานที่  และอ่ืน ๆ จึงออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียน 

โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธการศึกษาในมหาวิทยาลัยกระแสหลัก ได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ให้

สามารถสร้างอาชีพ หรือต่อยอดส่ิงที่ท าอยู่เดิมในขณะที่ก าลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชีวิต อาจ

กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยชีวิตได้เอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของ

ของตัวเองให้มากที่สุด และลดอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้มีการจัด

การศึกษาในชุมชนหรือท้องถิ่น ที่ไม่จ ากัดสถานที่การเรียนรู้ ผู้เรียนเข้าเรียนในวันเสาร์และ

อาทิตย์ ใช้เวลาเรียนในการจบหลักสูตร 3 ปี และสามารถผ่อนช าระค่าเทอมได้ รวมถึงสนับสนุน

ให้ผู้เรียนสร้างรายได้จากการท าโครงงานเพ่ือเป็นรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าผู้ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิต จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด 

ส่วนหนึ่งต้องออกจากการศึกษากลางคัน ด้วยสาเหตุหลายอย่างประกอบกัน จากข้อมูลฝ่าย

ทะเบียนและประเมินผล พบว่านักศึกษาปีการศึกษา 2554 – 2557 ไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 

312 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 จากนักศึกษาทั้งหมด 5,920 คน การออกกลางคันหรือนักศึกษา

ไม่ส าเร็จการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ถือได้ว่า เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา และ

เป็นการบริหารจัดการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 

สถาบันศึกษาลงทุนในปัจจัยน าเข้าหรือต้นทุนการผลิตสูงทั้งบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา 

และการบริหารจัดการ แต่ผลผลิตอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย ตัวผู้เรียนไม่บรรลุความส าเร็จใน

การศึกษา และอาจมองตัวเองไร้ความสามารถหรือด้อยคุณค่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน ชุมชน



2 | การลาออกกลางคัน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

หรือสังคมเสียโอกาสในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าตามที่สังคมคาดหวัง สรุปได้ว่า การออก

กลางคัน เป็นตัวชี้วัดการเกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา ซ่ึงท าให้เกิดผลเสียในด้านค่าใช้จ่าย ที่

อาจท าให้ผู้ที่ให้เงินทุนหรือสนับสนุนต่าง ๆ รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่เปล่าประโยชน์ และในส่วน

ผู้เรียนหรือผู้ที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนอาจรู้สึกอย่างเดียวกัน       

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน และเปิดรับนักศึกษาในปี 2553-54 ยัง

ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตออกกลางคันอย่างเป็นรูปธรรม จาก

ข้อมูลเบื้องต้น เหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคันมีหลายมิติ อาทิเช่น ผู้ที่มีเวลาเรียน แต่ไม่มีเงิน

เสียค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีเงินพอส าหรับค่าเล่าเรียน กลับไม่มีเวลาเรียนให้ส าเร็จตามข้อก าหนด

ของหลักสูตร การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้นักศึกษาออกกลางคัน อาจมาจากสาเหตุเดียว 

หรือหลายสาเหตุประกอบกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน

โดยเฉพาะบริบทของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต อาจท าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

อย่างตรงจุดมากย่ิงข้ึน ซ่ึงอาจเป็นการลดการออกกลางคันในปีการศึกษาต่อไป และผลที่ตามมา

เป็นล าดับคือ ศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว และไม่แบก

รับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการออกกลางคันของนักศึกษา                                                                                                                                          

สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ปัญหาการออกกลางคัน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตในทุกสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพในการบริหารจัดการ  

คุณภาพของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงบริบทของผู้เรียน ทุกเสียงสะท้อนมีความส าคัญใน

การทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือด าเนินการปรับปรุง 

ปรับเปล่ียน และพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยชีวิต และที่ส าคัญ

หากการลาออกกลางคันได้รับการแก้ไข นั่นคือ ปัญหาการลาออกกลางคันลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

เป็นการแสดงให้เห็นว่า การลงทุนจัดการศึกษาของสถาบันฯ มีความคุ้มค่าในระดับที่น่าพอใจ 

และผู้เรียนได้ลงทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวเองอย่างคุ้มค่าด้วยเช่นเดียวกัน   

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยและสาเหตุที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศกึษา  

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา 

3) เพ่ือศึกษาเหตุผลเชิงลึกของผู้ลาออกกลางคัน 
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2. ค่าถามในการวิจัย 

1) ปัจจัยและสาเหตุใดที่ท าใหน้ักศึกษาออกกลางคัน 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ท าให้ออกกลางคันกับคณุลักษณะของผู้เรียนเป็น

อย่างไร   

3. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้ศึกษาอดีตนักศึกษา หรือผู้เคยผ่านกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ชีวิต ที่เข้าใน ปีการศึกษา 2554-2560 ในทุกพื้นที่ ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี ที่ตัดสินใจออก

กลางคัน ข้อมูลของนักศึกษาที่ออกกลางคันได้รับมาจากฝ่ายทะเบียนของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือ

ปวงชน และท าการสุ่มเลือกอย่างเป็นระบบ และคัดเลือกผู้ที่มีรายละเอียดการติดต่อครบถ้วน 

เพ่ือท าการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ส่วนการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากอดีตนักศึกษาที่

ลาออกกลางคันเป็นรายกรณี ได้มาจากการแนะน าโดย ศรป. / ศปจ. / ศรช. เมื่อได้ลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561  

4. นิยามศัพท์ 

การออกกลางคัน หมายถึง การที่นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตหยุดจากระบบการเรียนการ

สอนอย่างถาวรหรือชั่วคราวก่อนจบหลักสูตร หรือไม่ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็น

นักศึกษา 

5. วิธีด่าเนินการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาสรุปในภาพรวมได้ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นการวิเคราะห์

บริบทของอดีตนักศึกษาที่ลาออกกลางคันได้  
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5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ที่ออกกลางคันตั้งแต่

ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 จ านวน 1,452 คน งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 51 คน ที่

ได้มาจากการตอบแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย์ และในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วง

เดือนมกราคมถึง พฤษภาคม 2561  

2) ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ , คุณภาพผู้สอน และการจัด

กระบวนการเรียนรู้, ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา และเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยและสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงผ่านการ

ตรวจทานจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับ

มหาวิทยาลัยชีวิตมาเป็นเวลานาน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อค าถาม

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ อาชีพ ฯลฯ ส่วนท่ีสอง เป็นข้อ

ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต สาเหตุที่ส าคัญที่สุดในการยุติ

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต และการกลับมาเรียนต่อหากมีโอกาส และส่วนที่สามเป็นค าถาม

ปลายปิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต มีทั้งหมด 33 ข้อ ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบ 

“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ทาง คือ หนึ่ง ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับผู้

ที่ออกจากการศึกษากลางคัน โดยใช้ฐานข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวง
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ชน และสอง แจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่ออกกลางคัน ในระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเดือน

มกราคม-พฤษภาคม 2561 ที่ทางศูนย์การเรียนรู้ได้ติดต่อประสานงานไว้ให้ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผล คือ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ที่ออกกลางคัน ใช้

ค่าความถี่ และร้อยละ และปัจจัยและสาเหตุที่เกี่ยวข้องข้องกับการลาออกกลางคัน ใช้ความถี่ 

และร้อยละ 

5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ในการให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นบริบทเฉพาะของอดีตนักศึกษาที่ออกกลางคัน จะท าให้เข้าใจ

สาเหตุหลายอย่างประกอบกัน ที่ท าให้ผู้เรียนตัดสินใจลาออกกลางคัน  

- กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยหลักๆ คือ ผู้ลาออกกลางคัน ที่เคยเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 โดยไม่จ ากัดเพศ อายุ สาขาวิชา และปีการศึกษาที่

ออก  

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แนวทางการสัมภาษณ์ระดับลึกส าหรับอดีต

นักศึกษาผู้ออกกลางคัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล และ

สามารถตอบค าถามการวิจัยได้   

- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเทป และจดบันทึกภาคสนาม จะน ามา

เขียนบรรยายเป็นเรื่องเล่าเชิงพรรณนา ที่สะท้อนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- วิธีการน าเสนอผลการวิจัย  ในที่นี้น าเสนอเป็นรายกรณีศึกษา บรรยายเหตุการณ์

ส าคัญในการเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต จนกระทั่งยุติการศึกษา  

6. ประโยชน์ที ได้รับ 

1) ท าให้ทราบถงึสาเหตหุลักๆ ของการออกกลางคนัของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวติ 

2) ท าให้ทราบถงึปัจจัยทีม่ีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต 

3) ท าให้ได้รบัความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของสาเหตุของการออกกลางคันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการลดอตัราการออกกลางคัน  
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บทท่ี 2 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ  

1. ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในส่วนนี้เป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ สาเหตุหลัก และโอกาสการกลับมา

ศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 51 คน  

1) เพศ  

จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 51 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมี

จ านวน 29 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57 เป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43   

แผนภาพท่ี 2-1 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

2) อาย ุ

อายุเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 40-49 ปี (จ านวน 17 

คน หรือร้อยละ 33) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี (จ านวน 16 คน หรือร้อยละ 26) และ 30-

39 ปี (จ านวน 9 คน หรือร้อยละ 20) กลุ่มอายุที่น้อยที่สุด คือ ต่ ากว่า 30 ปี (จ านวน 3 คน หรือ

ร้อยละ 5.9) 

ชาย
57%

หญิง
43%
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แผนภาพท่ี 2-2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกลุ่มอายุ (ปี) 

3) อาชีพหลัก 

ส าหรับอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร (จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29) รองลงมาเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21) 

พนักงานในบริษัท ห้างร้าน โรงแรม (จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12) ท าธุรกิจส่วนตัว (จ านวน 6 

คน คิดเป็นร้อยละ 12) รับราชการ (จ านวน 5 คน ร้อยละ 10) และอ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง 

ข้าราชการเกษียณ และไม่มีอาชีพ  

แผนภาพท่ี 2-3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก (คน) 

2 4
9 10

4
1

5

8 6

2

ต่ ากว่า 30 30-39 40-49 50-59 60 ขึน้ไป

ชาย หญิง

15

11

6 6
5

2 2 2 2
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4) ระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน  (จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49) รองลงมา จบสายวิชาชีพ (ปวช. / ปวส.) 

(จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26) จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภาคปกติ 

(จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22) และจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 

4 

แผนภาพท่ี 2-4 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียน 

5) การปรึกษาอาจารย์ก่อนยุติการศึกษา 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ออกกลางคันส่วนใหญ่ ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการยุติ

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73 มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

แผนภาพท่ี 2-5 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ ก่อนลาออก 

ปริญญาตรี

4%

ปวช. / ปวส.

25%

ม.6 ภาคปกติ

22%

ม.6 กศน.

49%

ปรึกษา

27%

ไมไ่ด้ปรึกษา

73%
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6) ความต้องการเรียนต่อ หากมีความพร้อม 

หากมีความพร้อมในการศึกษาต่อ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49 อยากกลับมาศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยชีวิตอีกครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 29 ไม่อยากศึกษาต่อ  

แผนภาพท่ี 2-6 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกความต้องการกลับมาศึกษาต่อ 

 

ส าหรับเหตุผลของการอยาก และไม่อยากกลับมาเรียนต่อ ดูรายละเอียดตามตารางที่ 2-1   

ตารางท่ี 2-1 เหตุผลท่ีอยาก และ ไม่อยาก กลับมาเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยชีวิต 

เหตุผลที่ อยาก กลับมาเรียนต่อ เหตุผลที่ ไม่อยาก กลับเรียนต่อ 

- เพราะชอบและน าไปใช้ปฏิบัตไิด้จริงในทอ้งถิ่น 

- เป็นความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับอาชีพที่

สามารถน าเอาไปใช้ได้จริง 

- เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตรงกับการ

ด าเนินชีวติและสามารถน ามาพัฒนาอาชีพได้ 

- ถ้ามีการรีเกรดที่เรียนมาแล้ว 

- อยากเรียน 

- พร้อมแล้ว สมัครเรียนแล้วปี 2560 

- หาความรู้ และประสบการณ์ 

- หลักสูตรดี แต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้า ผอ. คนเดิม 

เพราะเขาไม่เข้าใจค าว่าพอเพียงจริง ๆ 

- ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองใน Google 

- อายุมาก ต้องดูแลบดิา มารดาของแฟน 

- ไม่มีเวลา 

- ไม่มเีงินคา่เทอม  

- มีคา่ใช้จ่ายในครอบครัวมาก 

- ค่าเทอมแพงและไม่สามารถหาเงินมาช าระได้

หรือหากผ่อนช าระได้ก็ให้เวลาน้อยเกินซึ่งไม่

สามารถหาเงินมาช าระได้ทันเวลา 

 

อยาก

49%

ไมอ่ยาก

29%

ไมต่อบ

22%
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2. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยและสาเหตทุี เกี ยวข้องกับการออกกลางคัน 

1) สาเหตุที่ส าคัญท่ีสุด ท่ีท าให้ตัดสินใจออกกลางคัน 

จากค าถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุสาเหตุหรือปัจจัยเดียวที่เป็นปัญหา

ส าคัญสุดที่ท าให้ตัดสินใจออกกลางคัน ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุแรกคือ เรื่องค่าใช้จ่าย โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 51 ท่ีระบุเรื่องนี้ รองลงมาคือ เร่ืองเวลา ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 

ที่ระบุว่าเป็นสาเหตุการออกจากการเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต 

แผนภาพท่ี 2-7 ร้อยละสาเหตุที่ส าคัญสุด ของการตัดสินใจลาออกกลางคัน 

 

2) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ท่ีท าให้ตัดสินใจออกกลางคัน  

ในส่วนของค าถามปลายปิด เป็นข้อค าถามปัจจัยที่เป็นสาเหตุการออกกลางคัน 5 ปัจจัย 

ได้แก่ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ คุณภาพผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่าย

เพ่ือการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจ และเหตุผลส่วนตัวผู้เรียน ในปัจจัยแต่ละด้านจ าแนก

ออกเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ดังนั้น 

ในส่วนนี้   

2.1) คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 

ทุกหัวข้อย่อยในเรื่องคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็นสาเหตุประกอบ

กันที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจออกกลางคัน มีตั้งแต่ร้อยละ 6 จนถึงร้อยละ 26 โดยเรื่อง

ที่ส่งผลมากที่สุดคือในเรื่องของการขาดส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่มีส่วนช่วยในการค้นคว้าหา

ค่าใชจ้า่ย

51% เวลา

23%

ครอบครัว

16%

สุขภาพ

6%

บริหารจัดการ 

4%
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ความรู้เพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา คือ การบริการและการอ านวยความสะดวกไม่ทั่วถึง 

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 17.6  

ตารางท่ี 2-2 จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต 

คุณภาพด้านการบรหิารจัดการ จ านวน ร้อยละ 

ขาดสื่อ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีที่มสี่วนช่วยในการคน้คว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 13 25.5 

การบรกิารและการอ านวยความสะดวกไม่ท่ัวถึงไมเ่พยีงพอ 9 17.6 

สถานที่จัดการเรียนการสอน การเรยีนรู้ ไมเ่หมาะสม ไมน่่าเชื่อถือ 4 7.8 

ผู้บริหาร บุคลากร ไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา 3 5.9 

2.2) คุณภาพผู้สอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นสาเหตุ

ร่วมกันที่ท าให้ตัดสินใจยุติการศึกษา โดยสองเรื่องที่ส่งผลมากคือในเรื่องของ การจัดการเรียนรู้

โดยการท าแผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ และแผนการจัดการเวลาไม่มีความเหมาะสม 

และเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผย (ร้อยละ 16) รองลงมาคือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่

กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น / ไม่สอนให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิดหรือเปล่ียนแปลงตนเอง 

(ร้อยละ 14)  

ตารางท่ี 2-3 จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านคุณภาพผู้สอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

คุณภาพผู้สอน และการจัดกระบวนการเรียนรู ้ จ านวน ร้อยละ 

การจัดการเรยีนรู้โดยการท าแผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสขุภาพ  
และแผนการจดัการเวลาไม่มคีวามเหมาะสม และเป็นขอ้มูลส่วนตัว 
ที่ไม่ตอ้งการเปิดเผย 

8 15.7 

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไมก่ระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น / ไม่สอนให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง 

7 13.7 

ผู้สอน/ผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู้ไม่มคีวามสามารถในการถา่ยทอดหรือ
สื่อสารไม่ชดัเจน ท าให้ไมเ่ข้าใจ 

5 9.8 

ความรู้ที่ได้รับไม่สามารถน ามาใชไ้ด้จรงิ 3 5.9 
ผู้สอน/ผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู้ไม่มคีุณสมบตัิ ไม่มีคุณธรรมและจรยิธรรม 2 3.9 
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2.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษา พบว่าทุกหัวข้อไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

เพ่ือกิจกรรม ตลอดจนความคุ้มค่าในการลงทุนเพ่ือการศึกษา ส่งผลมากต่อการตัดสินใจลาออก 

โดยเฉพาะในเรื่องของค่าเล่าเรียนแพง (ร้อยละ 59) รองลงมาคือเรื่อง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่า

เดินทาง ค่ากิจกรรมการเรียน กิจกรรมกับเพ่ือน ฯลฯ  ท าให้ไม่สามารถจ่ายได้ (ร้อยละ 39) และ

ในเรื่องของการไม่คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่จ่ายเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 24) 

ตารางท่ี 2-4 จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

คา่เล่าเรยีนแพง 30 58.8 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่เดินทาง คา่กจิกรรมการเรยีน  
กิจกรรมกับเพ่ือน ฯลฯ  ท าใหไ้ม่สามารถจา่ยได้ 

20 39.2 

ไม่คุ้มคา่กับเวลาและเงินที่จา่ยเพื่อการศึกษา 12 23.5 

2.4) ครอบครัวและเศรษฐกิจ 

ส าหรับในเรื่องของครอบครัวและเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลาออกกลางคัน พบว่าสาเหตุที่ส่งผลมากคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีภาระการประกอบ

อาชีพในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ร้อยละ 45) สาเหตุประกอบ

รองลงมาคือ มีภาระในการเลี้ยงดูลูก หรือดูแลผู้สูงอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย (ร้อย

ละ 43) และไม่สามารถบริหารจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาได้ (ร้อยละ 43)   

ตารางท่ี 2-5 จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ 

ครอบครัวและเศรษฐกจิ จ านวน ร้อยละ 

มีภาระการประกอบอาชีพในวนัหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรยีนในวนัเสาร-์
อาทิตย์ได ้

23 45.1 

มีภาระในการเลี้ยงดูลูก หรอืดูแลผู้สงูอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บปว่ย 22 43.1 
ไม่สามารถบรหิารจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ 22 43.1 
มีหนีส้ินเพิ่มขึน้ 20 39.2 
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ครอบครัวและเศรษฐกจิ จ านวน ร้อยละ 

บุคคลในครอบครัว (สามี/ภรรยา/บุตร) ไม่สนับสนุน เพราะมองว่าไม่ได้
ประโยชน์ ท างานดีกว่า 

14 27.5 

มีปัญหาครอบครัว หรือ ครอบครัวแตกแยก 13 25.5 
บุคคลใกล้ชดิตอ้งการให้ศึกษาในสถาบันใหญ ่ๆ 2 3.9 

2.5) เหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน 

เมื่อพิจารณาเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน เหตุผลท่ีผู้ลาออกกลางคันส่วนใหญ่ค านึงถึงคือ มี

งานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม/เรียนได้ไม่เต็มที่ (ร้อยละ 59) รองลงมาคือ 

ท างานเพ่ือชุมชมมากข้ึน จึงไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 39) 

ตารางท่ี 2-6 จ านวนและร้อยละของสาเหตุด้านเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน  

เหตุผลส่วนตัวของผู้เรยีน จ านวน ร้อยละ 

มีงานประจ ามากขึน้ ท าให้ไมม่เีวลาเข้ารว่มกจิกรรม/เรยีนไดไ้ม่เต็มที ่ 30 58.8 
ท างานเพื่อชุมชนมากขึน้ จงึไมม่ีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 20 39.2 
พ้ืนที่การเรยีนรูอ้ยู่ไกล ไม่ปลอดภัย เสยีค่าใช้จ่ายสูง 10 19.6 
รู้สึกวา่ตนเองอายุมากเกินไป เรียนไม่ทันคนที่มอีายุน้อยกว่า/สมองไม่คอ่ย
เปิดรับ 

10 19.6 

มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคเรื้อรัง หรือความเครียด 7 13.7 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า เนือ่งจากไม่มเีวลาทบทวนบทเรียน และไม่ค่อยเข้าใจสิ่ง
ที่เรียน 

7 13.7 

อยากเปลีย่นบทบาทหรืออาชีพท่ีไมเ่กี่ยวข้องกับการท างานเพ่ือชุมชน 5 9.8 
ไม่เต็มใจเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยชีวิตตั้งแตแ่รก แต่มผีู้ชักชวนให้มาเรียน 5 9.8 
รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองท าได้ยาก ไม่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยน หรือไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยน 

5 9.8 

มีกจิกรรมลงพ้ืนที่ / ดูงาน ในชุมชน มากเกินไป 5 9.8 
ไม่ไดร้ับประโยชน์จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวติตามที่คาดหวังไว้ 4 7.8 
มีปัญหากับเพื่อนนักศกึษาหรอือาจารย์พีเ่ลีย้งหรอืผูส้อนหรอืบุคคลอื่นในศนูย์ฯ 1 2.0 
มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน เพราะไม่ได้เรยีนมานานแล้ว ท าใหข้าดทกัษะ 3 5.9 
รู้สึกวา่เนื้อหายากเกินไป ท าให้ขาดความมั่นใจ 2 3.9 
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โดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามออกกลางคันมากที่สุดคือมีสองสาเหตุ คือ 

ปัจจัยด้านครอบครัวเศรษฐกิจในเรื่องของ ค่าเล่าเรียนแพง และสองคือเหตุผลส่วนตัวผู้เรียนใน

เรื่องของมีงานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

59 เท่ากัน สาเหตุรองลงมา คือ ไม่สามารถเข้าเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ คิดเป็นร้อยละ 45 

และอีกสองสาเหตุที่ส าคัญรองลงมาคือ มีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว และไม่สามารถ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43 

ตารางท่ี 2-7 สรุปสาเหตท่ีุมีผลต่อการลาออกกลางคัน 5 อันดับแรก 

สาเหตุการออกกลางคัน จ านวน ร้อยละ 

อันดับที่ 1 คา่เล่าเรยีนแพง 30 58.8 
อันดับที่ 2 มีงานประจ ามากขึน้ ท าให้ไมม่ีเวลาเข้าร่วมกจิกรรม 
             /เรียนได้ไมเ่ต็มที ่

30 58.8 

อันดับที่ 3 มีภาระการประกอบอาชีพในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรียน
ในวันเสาร-์อาทิตย์ได ้

23 45.1 

อันดับที่ 4 มีภาระในการเลี้ยงดูลูก หรือดูแลผู้สงูอายุ หรือสมาชิกใน
ครอบครัวเจ็บปว่ย 

22 43.1 

อันดับที่ 5 ไม่สามารถบริหารจัดการวางแผนคา่ใชจ้่ายในการศึกษาได ้ 22 43.1 

3) จ านวนปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคัน  

 จาก 5 ปัจจัยดังกล่าว คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ คุณภาพผู้สอนและการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจ และเหตุผลส่วนตัวผู้เรียน  

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 17.6 ระบุว่ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น ที่ท าให้ตัดสินใจลาออก ในขณะ

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 29.4 ระบุว่า สาเหตุที่ลาออกมี 3 ปัจจัยประกอบกัน 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 13 ระบุว่า ทุกปัจจัยเป็นสาเหตุให้ลาออก  รายละเอียดตาม

ตารางที่ 2-8 
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ตารางท่ี 2-8 จ านวนปัจจัยหลักท่ีเป็นสาเหตุการออกกลางคัน 

จ านวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ร้อยละ 

ปัจจัยเดียวเท่านั้น 9 17.6 
2 ปัจจัย 8 15.7 
3 ปัจจัย 15 29.4 
4 ปัจจัย 12 23.5 
ครบทุกปัจจัย 7 13.7 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามและ 
สาเหตุที ส่าคัญที สุด ที ท่าให้ออกกลางคัน 

1) ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ และ สาเหตุการออกกลางคัน 

จากที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุสาเหตุที่ส าคัญที่สุดมีผลท าให้ออกกลางคัน ที่สามารถ

จ าแนกออกมาเป็นสาเหตุ 5 ข้อ (ตามข้อ 2.2.1) เรียงตามอันดับจากมากไปน้อย คือ ค่าใช้จ่าย 

เวลา ครอบครัว สุขภาพ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ

แล้ว ด้านค่าใช้จ่าย เป็นสาเหตุที่ท าให้เพศหญิงออกกลางคัน มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 55 และ 

48 ตามล าดับ) เช่นเดียวกับสาเหตุด้านสุขภาพ (ร้อยละ 9 และ 3) และด้านคุณภาพการบริหาร

จัดการ (ร้อยละ 9) ส่วนสาเหตุที่ท าให้เพศชายลาออกกลางคันมากกว่าเพศหญิง คือ ด้านเวลา 

(ร้อยละ 28 และ 18) ด้านครอบครัว (ร้อยละ 21 และ 9)  

 

แผนภาพที่ 2-8 รอ้ยละผู้ตอบแบบสอบถามที่ออกกลางคันด้วยสาเหตุส าคัญท่ีสุด  

จ าแนกตามเพศ 
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ค่าใช้จ่าย เวลา ครอบครัว สุขภาพ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ

ชาย หญิง
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุ และสาเหตุการออกกลางคัน 

เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุการลาออกในรายกลุ่มอายุแล้ว พบว่า ในด้านค่าใช้จ่ายเป็นปัญหา

การออกที่ส าคัญส าหรับทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในวัย 30-39 ปี (ร้อยละ 78) แต่น้อยท่ีสุดในวัย 

50-59 ปี ส่วนในเรื่องเวลา ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุหนึ่งของการลาออกในวัย 40-49 ปี, ต่ ากว่า 30 

ปี และ 50-59 ป ี(ร้อยละ 35, 33 และ 31 ตามล าดับ) แต่ไม่เป็นปัญหาส าหรับกลุ่มอายุ 30 – 39 

ปี และ 60 ปีข้ึนไป เมื่อพิจารณาเรื่องครอบครัวที่ส่งผลต่อการออกกลางคัน พบว่า เป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อกลุ่มอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 22) ในขณะที่ไม่มีผลต่อวัยต่ ากว่า 30 ปี และ 60 ปีข้ึนไป 

เมื่อพิจารณาในเรื่องสุขภาพ พบว่า เป็นสาเหตุส าหรับกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายุ 50-59 

ปี (ร้อยละ 33 และ 6 ตามล าดับ) ในขณะที่ในวัยอ่ืน ๆ สุขภาพไม่ใช่สาเหตุการลาออก และสาเหตุ

สุดท้ายคือ เรื่องคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี 

และ 40-49 ปี (ร้อยละ 6.3 และ 5.9 ตามล าดับ) กล่าวว่าเป็นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ชีวิตเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ลาออก แต่ในขณะกลุ่มวัยอ่ืนๆ ประเด็นนี้ไม่ใช่สาเหตุการลาออก 

แผนภาพท่ี 2-9 ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุท่ีส าคัญท่ีสุด  

จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
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ค่าใช้จ่าย เวลา ครอบครัว สุขภาพ การบริหารจัดการ
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3) ความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพหลัก และสาเหตุด้านค่าใช้จ่าย และเวลา  

  ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้ออกกลางคัน  

 เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในกลุ่มอาชีพเกษตรกร พบว่า ทั้งสอง

สาเหตุมีผลต่อการตัดสินใจลาออกกลางคันสูงพอๆ กัน แต่ด้านค่าใช้จ่าย ส่งผลสูงกว่าเล็กน้อย 

คือ ร้อยละ 27 และด้านเวลา ร้อยละ 25 เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพค้าขาย / รับจ้าง และข้าราชการ

เกษียณ ที่ค่าใช้จ่ายส่งผลต่อการลาออกมากกว่าสาเหตุด้านเวลา ในทางตรงกันข้าม สาเหตุด้าน

เวลา ที่ส่งผลต่อการออกมากกว่าด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏอยู่ในกลุ่มอาชีพบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พนักงานบริษัทห้างร้านกิจการต่าง ๆ เจ้าของธุรกิจ และข้าราชการ 

แผนภาพท่ี 2-10 ร้อยละอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุเรื่องเวลา  
และค่าใช้จ่าย 
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บทท่ี 3 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

ในส่วนนี้ เป็นการพรรณนาถึงบริบทชีวิตของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตที่ออก

กลางคัน จ านวน 6 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 1 คน อายุต่ าสุด 32 ปี และ อายุสูงสุด 73 ปี มี

อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 3 คน มีกิจการขายอาหาร 1 คน เป็นคนงานดูแลสวนในรีสอร์ต 1 คน 

และอยู่ในวัยสูงอายุที่เคยเป็นผู้น าชุมชน 1 คน ผู้ที่ให้ข้อมูลในที่นี้ เป็นผู้ที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์ฯ ในพื้นที่ เป็นผู้ประสานงานอดีตผู้เรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สะดวกและยินดีให้ข้อมูลใน

วันท่ีคณะวิจัยประเมินผลฯ มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จ านวนผู้ให้ข้อมูลคุณภาพจึงไม่สามารถก าหนด

ได้ รวมถึงคุณลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใน

ส่วนนี้จึงไม่สามารถน าไปสรุปเป็นภาพรวมของผู้เรียนที่ลาออกกลางคันได้  

ตารางท่ี 3-1 สรุปข้อมูลพื้นฐานของกรณีผู้ลาออกกลางคัน 

กรณีศึกษา เพศ อาย ุ จังหวัด อาชีพหลัก  / 

รอง 

มูลเหตุการณ์ลาออก 

โดยสรุป 

นาย ก. ชาย 44 ป ี ชุมพร เกษตรกร / 
อบต. 

เปลี่ยนสถานที่เรยีนบอ่ย พอมีเรื่องไม่มี
เงินจ่ายคา่เทอม จึงเป็นเหตุใหล้าออก 

นาย ข. ชาย 36 ป ี นครสวรรค์ ขายอาหาร
ตามสั่ง 

ไม่มีคนช่วยงานที่บ้านที่เป็นร้านขาย
อาหารตามสั่ง ตอนนี้หาคนมาช่วยได้
แล้ว จะกลับมาเรียนต่อ 

นาย ค. ชาย 52 ป ี อุทัยธานี เกษตรกร / 
สารวัตรก านัน 

งานด้านก านันเพิ่มมากขึน้ทุกวัน รายได้
หลักไม่พอใช้ ผลผลิตทางการเกษตรไม่
ได้ผล จึงไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ถ้ามี
โอกาสจะกลับมาเรียนอีก 

นาย ง. ชาย 32 ป ี หนองคาย ลูกจ้าง 
ในรีสอร์ต 

ตอนที่เรียน นายจ้างออกคา่เล่าเรียนให้ 
ต่อมาลาออกจากที่ท างานเดิมเพราะ
แนวคิดไม่ตรงกัน จึงต้องออกจากการ
เรี ยนด้ วย รายได้มี ไม่พอส าหรั บ
ค่าใช้จ่ายการศึกษา ถ้ามีโอกาส อยาก
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กรณีศึกษา เพศ อาย ุ จังหวัด อาชีพหลัก  / 

รอง 

มูลเหตุการณ์ลาออก 

โดยสรุป 

เรียนต่อ อยากได้ปริญญาเพ่ือเป็น
ความภาคภูมิใจ 

นาย จ. ชาย 73 ป ี ศรีสะเกษ อดีตก านัน ป่วย ต้องใช้เงินรักษาตัว อีกทั้งคู่ชีวิตมี
โรคประจ าตัวเหมือนกัน จึงต้องลาออก 
เงินที่ลูกส่งให้รายเดือนเป็นค่าใช้จ่าย
สองคนแทบไม่พอใช้ 

นาง ฉ. หญิง 32 ป ี กระบี่ เกษตรกร คลอดลูกในช่วงที่ก าลังเรียน สามีติดยา 
แยกทางกัน กลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 
มีรายได้จากการท าสวนกับท าขนมขาย 
ซึ่งไม่เพียงพอในการเลี้ยงลูกเล็กสอง
คน 

หมายเหตุ ช่ือและนามสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูลจะไม่น ามาเปิดเผยในรายงานนี้ เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวของ

ผู้ให้ข้อมูล 

 

รายละเอียดชีวิตของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่ลาออกจากการศึกษากลางคัน มีดังนี้ 

1) นาย ก. อดีตนักศึกษาท่ี ศรช. หลังสวน ชุมพร (อายุ 44 ปี) 

“เบื่อการเปล่ียนสถานที่เรียนบ่อยครั้ง” 

นาย ก. มีอาชีพท าสวนเป็นหลัก และมีต าแหน่งเป็นสมาชิก อบต. เข้ามาเรียนรุ่นที่ 1 รุ่น

เตรียมบัณฑิต ตั้งแต่ ปี 2552 สนใจเข้ามาเรียนเพราะอยากศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เนื่องจาก

ตนจบเพียง ปวส. ด้านเกษตร แต่ในขณะที่ตนเองเรียนอยู่นั้น มักมีการย้ายสถานที่เรียนบ่อยครั้ง 

ยังไม่เป็นหลักแหล่ง เป็นอย่างน้ีทุกสัปดาห์ จนตนรู้สึกเบื่อหน่าย นาย ก. เห็นว่าที่เรียนควรจะจัด

ให้อยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ส่วนการไปท ากิจกรรมก็สามารถเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

และในขณะที่เรียนอยู่ได้เป็นสมาชิก อบต.ด้วย นอกจากนี้ยังมีอาชีพท าสวน ท าไร่ รับจ้างทั่วไป ได้

เงินเป็นรายวัน ส่วนในฐานะสมาชิก อบต. ได้เป็นเงินตอบแทนเดือนละ 7,200 บาท การที่ได้เข้า

มาเรียนเพราะรู้จักกับผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของมหาวิทยาลัยชีวิต (ศรช.) หลังสวน 

ซ่ึงในขณะนั้น ผอ. ศรช. ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) จึงชักชวนให้มาเรียน 
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ประกอบกับตนเองก็อยากได้ความรู้เพ่ิมเติม เข้ามาเรียนแรกๆ ได้เรียนเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ

รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน เรื่องการจัดการเวลา รู้สึกว่าตอนท่ีเรียนได้ประโยชน์มาก เพราะตนเอง

ไม่เคยจัดการเรื่องเวลาได้เลย พอมาเรียนได้ท าบันทึกว่าตั้งแต่ตื่นนอนเราจะต้องท าอะไรบ้างใน

แต่ละวัน คิดว่ามีประโยชน์เพราะไม่เคยท ามาก่อน ได้แบ่งเวลาเป็น มีการรู้จักใช้จ่ายมากข้ึน 

นักศึกษาในรุ่นเดียวกันขณะนั้นมีประมาณ 20 คน แต่ด้วยเหตุผลคล้ายๆ กันคือ เปล่ียนที่เรียน

บ่อย จึงท าให้ลาออกพร้อมกันทีเดียว 4-5 คน ในรุ่นนั้น 

นอกจากเรื่องความเบื่อหน่ายจากการเปล่ียนที่เรียนบ่อย เหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็

คือ ประสบปัญหาทางการเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเทอม เพราะตนเองมีอาชีพรับจ้างได้เงินไม่

แน่นอน เงินตอบแทนจากการเป็นสมาชิก อบต. ก็น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

และจากการติดสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงก็เป็นเหตุให้ตนมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าเทอมด้วย 

สถานภาพตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเรียน คือ หย่าร้างกับภรรยาแต่ไม่มีบุตร อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของ

ตน  

นาย ก. เข้ามาเรียนได้ประมาณ 1 ปี แล้วจึงออก ถึงแม้ว่าจะลาออกกลางคันก็ยังน าความรู้

ที่ได้จาก ม.ชีวิต มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ อย่างเช่น เรื่องแผน 4 แผน ที่ตนเองยังใช้อยู่

จนทุกวันนี้โดยเฉพาะในงานการเป็นสมาชิก อบต. และถ้าหากให้เปรียบเทียบกับตอนก่อนที่ตนจะ

ได้มาเรียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี คือเมื่อก่อนส ามะเลเทเมา ไม่มีการวางแผนว่าจะท าอะไรในแต่

ละวัน นอนตื่นสาย ไม่มีการจัดการเวลา จนมาถึงทุกวันนี้รู้จักจัดการเวลาได้มากข้ึน เรื่องด่ืมเหล้า 

สูบบุหรี่ก็ค่อยๆ ลด ละ เลิก แต่ตอนที่ไปเรียนยังสูบบุหรี่อยู่ แต่มาเลิกตอนที่ลองมาค านวณ

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในแต่ละเดือนพบว่าตนเองเสียค่าใช้จ่ายเรื่องบุหรี่ไปมาก รวมทั้ งเรื่อง

ด่ืมเหล้าก็เช่นเดียวกัน  

ถ้าจะให้กลับไปเรียนก็ไม่อยากกลับไปแล้ว เพราะคิดว่าตนเองมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้ว 

เนื่องจากการเป็นสมาชิก อบต. ได้มีโอกาสไปอบรม หาความรู้ที่จะสามารถน ากลับมาใช้พัฒนา

งานที่ตนท าอยู่ทุกวันนี้ได้มากข้ึน สามารถออกมาหาความรู้เพ่ิมเติมจากที่อ่ืนๆ ได้ และไม่ต้องการ

ปริญญาบัตรแล้ว แต่เมื่อก่อนก็ยอมรับว่าต้องการปริญญาบัตรด้วย เพราะสามารถน าวุฒิ

การศึกษามาใช้เล่นการเมืองท้องถิ่นได้ แต่ตอนลาออกไม่คิดเรียนต่อแล้วก็รู้สึกเสียดาย แต่

เนื่องจากเป็นคนติดเพ่ือนเห็นเพ่ือนๆ พากันลาออกก็ออกตามเพ่ือนด้วย 
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แต่หลังจากลาออกจาก ม.ชีวิต แล้ว เนื่องจากตนเองยังคงท างานเป็นสมาชิก อบต. อยู่ ก็

ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต คือ พานักศึกษาลงพื้นที่ ซ่ึงท ามาประมาณ 4-5 ปี มาแล้ว โดย

ท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการวางแผนว่าจะน านักศึกษาไปศึกษาดูงานท่ี

ไหน ดูเรื่องอะไร ซ่ึงในส่วนที่ตนมีส่วนร่วมได้จัดโครงงานให้นักศึกษามาแล้ว 5 โครงงาน ได้แก่ 

โครงการคัดแยกขยะ โครงการลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสุขภาพและภูมิปัญญา แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นโครงการคัดแยกขยะที่ได้พานักศึกษาลง

พื้นที่บ่อยที่สุด ซ่ึงท ามาตั้งแต่ ปี 2558 จนเกิดแนวคิดที่จะตั้งเป็นกองทุนรับซ้ือขยะในชุมชนที่

ตนเองอาศัยอยู่ โดยบริจาคเงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต.ของตนเอง 1 เดือน 7,200 บาท เพ่ือเป็น

ทุนตั้งต้นในการรับซ้ือขยะจากชาวบ้าน และได้เชิญชวนชาวบ้านในชุมชนรวมกลุ่มในรูปของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ 1 หมื่นบาท ผลก าไรยังไม่มีการปันผลให้กับ

สมาชิกเนื่องจากต้องการเก็บสะสมไว้ในสหกรณ์ก่อน เป็นการฝากเงินไว้แต่ยังไม่มีดอกและปันผล 

การฝากเงินคือหักเข้ากลุ่มจากเงินค่าขายขยะฝากสหกรณ์ 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้มีสมาชิก

ประมาณ 40 คน และมีแนวคิดที่จะขยายไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) นาย ข. อดีตนักศึกษาท่ี ศรช. ปิยะภูมิฯ นครสวรรค์ (อายุ 36 ปี) 

“ไม่มีคนช่วยครอบครัวท าร้านขายอาหารตามสั่ง” 

นาย ข. เข้าเรียนรุ่นปี 2554 มีอาชีพขายอาหารตามส่ัง เหตุผลที่อยากมาเรียนเนื่องจากจบ 

ม.6 กศน. แล้วอยากได้วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดก็ได้ แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรี ขณะนั้น

ได้เข้ามาเรียนสาขาสาธารณสุข รู้จัก ม.ชีวิต จากรถโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตร ก่อนจะเข้า

มาเรียนก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้านหลักสูตรอย่างละเอียดแต่เห็นว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์

คณะที่เปิด พอได้ยินก็รู้สึกสนใจ น่าเข้าไปเรียน และมีความแตกต่างจากปริญญาตรีทั่วไป คือ

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ไม่มีคณะที่อยากเรียนแบบ ม.ชีวิต เช่น ด้านการเมืองท้องถ่ิน ด้านสาธารณสุข 

ซ่ึงในขณะนั้นมีเปิดอยู่ 2 หลักสูตร ตอนนั้นเลือกเรียนสาธารณสุขเพราะคิดว่าหางานท าง่าย แต่

ถ้าถามตอนนี้ก็เปล่ียนความคิดแล้ว อยากไปเรียนหลักสูตรการเมืองท้องถิ่น ขณะที่เข้ามาเรียน

รู้สึกว่ามีความพะวงกับร้านขายอาหารของตน ซ่ึงเป็นธุรกิจครอบครัว มีพ่อแม่ และพ่ีชายช่วยกัน

ดูแลกันเองภายในครอบครัว ไม่มีลูกจ้าง เนื่องจากคนช่วยงาน ท าให้ตนเองจ าต้องลาออกมาช่วย
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ธุรกิจของครอบครัวก่อน ซ่ึงเรียนได้เพียงแค่ 1 เทอมเท่านั้น ช่วงที่ลาออกรู้สึกเสียดายแต่การช่วย

ธุรกิจทางบ้านก็ส าคัญ ถ้าขณะนั้นมีผู้ช่วยตนเองคิดว่าน่าจะเรียนจบไปนานแล้ว  

ย้อนกลับไปขณะที่เรียนภายใน 1 เทอม รู้สึกว่าชอบการเรียนแบบ ม.ชีวิต ที่มีการน า

นักศึกษาไปเรียนนอกห้องเรียน ได้เรียนจากของจริง ซ่ึงตอนนั้นนาย ข. ได้ไปเรียนการนวดที่วัดคง

คา มีการสอนจากของจริง ก่อนจะเข้ามาเรียนทางบ้านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ตนเองรู้สึก

เป็นห่วงกิจการของที่บ้านมากกว่า จึงคิดที่จะลาออกจากการเรียน ม.ชีวิต เพ่ือกลับมาช่วยทาง

บ้านเต็มตัว พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรและพูดกับตนว่าเรื่องเรียนจะไปเรียนเมื่อไรก็ได้ ซ่ึงตนเห็นว่า

ขณะนี้ที่ร้านก็มีจ้างลูกจ้างเข้ามาช่วยแล้ว ท าให้อยากจะกลับเข้ามาเรียนกับ ม.ชีวิต อีกครั้งหนึ่ง 

เพราะความใฝ่ฝันของตนคือเกิดมาทั้งทีอยากมีวุฒิปริญญาตรี และเห็นว่าการจบปริญญาตรี

สามารถน าวุฒินี้ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้มากข้ึน อย่างน้อยก็ไม่อดตาย และท่ีตนคิดไว้คือ หาก

จบปริญญาตรีจาก ม.ชีวิต นี้ อยากเอาวุฒิน้ีไปสมัครท างานใน อบต. หรือ อบจ. เพราะสนใจ

การเมืองท้องถิ่น  

3) นาย ค. อดีตนักศึกษาท่ี ศรจ. อุทัยธานี (อายุ 52 ปี) 

“ภาระงานเพ่ิมข้ึน ไม่สามารถแบ่งเวลามาเรียนได้เต็มท่ี” 

นาย ค. เข้ามาเรียน ปี 2559 จบ ม. 6 จาก กศน. มาเรียน ม.ชีวิต โดยการแนะน าจาก อ.

ชนภัทร และตนเองก็อยากที่จะเรียนต่ออยู่แล้วด้วย และอีกอย่างสถานที่เรียนนั้นไม่ได้ไกลจาก

บ้านนัก สามารถไปมาสะดวก ขณะนี้มีอาชีพท านาเป็นหลัก และด ารงต าแหน่งเป็นสารวัตรก านัน

ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่ ม.ชีวิต ซ่ึงในช่วงที่เข้ามาเรียน ม.ชีวิต การท างานสารวัตรก านันยังไม่

ค่อยมีงานเยอะ การเรียนใน ม.ชีวิต ก็เป็นไปอย่างราบรื่นดี ยังไม่ประสบกับปัญหาอะไร แต่พอมา

ช่วงหลังๆ รู้สึกว่างานสารวัตรก านันมีมากข้ึนจากเดิม ภาระหน้าที่ของการเป็นสารวัตรก านันคือ 

เดินเอกสาร เช่น เอกสารการประชุมและงานพัฒนาหมู่บ้าน ซ่ึงมีงานประเภทนี้ทุกวันไม่เว้ น

วันหยุดราชการ ในขณะที่เรียนเทอมสอง งานสารวัตรก านันเริ่มเพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยังมีความชอบใน

วิชาเรียนแต่ติดตรงปัญหาภาระงานที่ตนเองท าอยู่ ประกอบกับในต าบล เพ่ิงได้ก านันใหม่จึงต้อง

คอยเป็นพ่ีเล้ียงช่วยเหลือก านันทุกอย่าง ท าให้ตนเองไม่ค่อยได้เข้าเรียนเพราะภาระงานที่ ไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้ นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาทางด้านการเงินด้วย ซ่ึงสารวัตรก านันได้เงินเดือน

เพียง 5,000 บาท นอกจากนี้มีรายได้จากการท านา 10 ไร่ ได้ประมาณ 3 หมื่นบาท ต่อปี แต่
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ประสบปัญหาเพล้ียลงนาข้าวท าให้ข้าวเสียหาย จึงหันมาปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้ประมาณ 5 

เดือน โดยศึกษาการปลูกข้าวโพดจากเพ่ือนๆ ที่เคยท ามาแล้ว เป็นการทดลองท าก่อน 1 ปี หากได้

ผลผลิตดีจะท าต่อไป 

ในขณะที่เรียน ม.ชีวิต จ าได้ว่าได้เรียนเรื่องแผน 4 แผน ตนเองรู้สึกว่ามีประโยชน์สามารถ

น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ถ้าให้มาปรับใช้กับชีวิตของครอบครัวตนเองยังไม่ค่อยประสบ

ความส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาด้านการเงินอย่างมาก มีลูกชาย 2 คน คนพ่ี

แต่งงานมีลูกแล้ว ส่วนคนน้องยังเรียนอยู่ ปวส. และต้องใช้เงินอีกมาก ผลผลิตจากการท านาก็ไม่

ดี ท าได้ปีละ 2 ครั้ง บางปีก็ท าได้ครั้งเดียวแล้วแต่ปริมาณน้ าฝนในปีนั้น ๆ ว่าเอ้ือต่อการท านา

หรือไม่ และไม่มีการปลูกพืชอ่ืนผสม เป็นการท าเกษตรเชิงเด่ียวมาตลอด ซ่ึงท ากันมารุ่นต่อรุ่น 

เคยทดลองปลูกข้าวหอมมะลิก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ เจอศัตรูพืชแต่ก็ยังเป็นเกษตรเชิงเด่ียว 

แต่ตนเองก็ยังมีความสนใจที่จะศึกษาเกษตรแบบผสมผสานอยู่ อยากทดลองท าแต่ยังไม่ได้ท า แต่

ก่อนมีรายได้จากการท านาประมาณ ปีละ 3 หมื่นบาท และรายได้จากสารวัตรก านันอีกเดือนละ 

5 พัน ซ่ึงก็ยังไม่เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว เพราะรายได้หลักมาจากตนเองเพียงผู้เดียว ภรรยา

อยู่บ้านเล้ียงหลานและไม่มีรายได้จากทางอ่ืนเลย ลูกชายที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วส่งเงินมาให้

เป็นค่านมลูกเดือนละ 3 พันบาท ส่วนเงินจุนเจือครอบครัวก็ไม่ได้ส่งเสียให้ทางบ้าน เนื่องจาก

ขณะนี้ติดภาระผ่อนรถ ทางบ้านจึงให้รับผิดชอบเรื่องผ่อนรถไปก่อน  

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับเข้าไปเรียนอีกครั้ง แต่ถ้าเป็นช่วงนี้ยังไม่สามารถจัดการเรื่อง

เวลา และสถานะการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ท าให้ยังไม่สามารถกลับไปเรียนได้ และขณะนี้

ตนเองก็มีหนี้สินเกือบ 2 แสน โดยเป็นหนี้สินจากการกู้เงินกองทุนเงินล้านและสหกรณ์หมู่บ้านมา

ลงทุนท านา และช่วงที่ลูกก าลังเรียนหนังสือ  

4) นาย ง. อดีตนักศึกษาท่ี ศปจ. หนองคาย (อายุ 32 ปี) 

“ภาระค่าใชจ้า่ยในครอบครัวท่ียังไม่สามารถจัดการได้” 

นาย ง. จบจาก กศน. ม.6 มีอาชีพเป็นลูกจ้าง ก่อนหน้านี้เคยท างานในรีสอร์ตที่เจ้าของ 

รีสอร์ตก็เรียนและสนับสนุนลูกน้องให้เรียน ม. ชีวิต ด้วยกัน ท าหน้าที่ ดูแลเรื่องการปลูกผัก

อินทรีย์ นาย ง. เห็นว่าหากท างานอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ตนมิอาจพัฒนาชีวิตไปในทางที่ต้องการเป็น

แน่แท้ สมมุติจะปลูกต้นไม้หันไปทางขวา เขาบอกให้กลับไปทางซ้าย มันจะอยู่ในลักษณะนี้ เลย
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คิดว่าส่ิงท่ีก าลังท ามันก็ดี บางอย่างท่ีบอกเขา อย่างต้นไม้ต้องการแสง ไนโตรเจนหรืออะไรต่าง ๆ 

มันวิชาการเกินไป เราบอกอย่าใส่ของสดลงไปเด๋ียวมันเอาไนโตรเจนไปเผาผลาญตัวเอง มันจะท า

ให้ต้นไม้เหลือง เขาก็บอกมันวิชาการเกินไปแล้ว ตนก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ ความคิดไม่ค่อยตรงกัน 

พอดีมีเจ้าของรีสอร์ตอีกแห่งที่อยู่ใกล้ ๆ รู้ว่า นาย ง. ชอบปลูกผักและชอบอินทรีย์   เจ้าของรี

สอร์ตดังกล่าวกส็นใจเกษตรอินทรีย์เหมือนกัน จึงตัดสินใจไปท าที่รีสอร์ตแห่งใหม่แทน 

จริง ๆ แล้ว นาย ง. เป็นคนที่อยากเรียน แต่ว่าอีกประการหนึ่งคือ ตนเป็นหัวหน้าครอบครัว 

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ถ้าต้องเรียนอาจต้องดึงมาใช้จ่ายในส่วนนี้ และตนเองก็ไม่มี

เงินเก็บอะไรมากมาย จุดเปล่ียนท่ีต้องลาออกเลย คือ ถ้าท างานอยู่ที่รีสอร์ตเดิมท่ีเจ้าของออกค่า

เล่าเรียนให้ ตนต้องเป็นคนท าทุกอย่าง ปลูกผัก หมักสารอินทรีย์ ตอนนี้เริ่มมีการซ้ือปุ๋ยอินทรีย์ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาฆ่าแมลง แล้วพวกสารต่าง ๆ ที่ตนหมักเอาไว้ถูกน าไปเก็บ ไม่มีใครสนใจ แล้ว

ส่วนท่ีเข้ามาใหม่ๆ ก็มีคนไม่เช่ือว่าใช้อินทรีย์ไม่ได้ ต้องเคมีเท่านั้น เหมือนว่าเป็นการฝังหัวมานาน

หรือยังมีความเช่ือแบบเก่าๆ ไม่ศึกษาให้ลึกว่า พืชต้องการสารอาหารอะไรก็ได้ เคมีหรืออะไรก็ได้ 

เคมีมันคือการเทียมจากของที่เป็นพืชต้องการข้ึนมาเฉยๆ เขาไม่เข้าใจ ก็พยายามจะบอกแล้ว ก็

เลยรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นแกะด า ความคิดเห็นไม่ตรงกับคนอ่ืน 

ถ้าหากถามว่าอยากกลับเข้าไปเรียนต่ออีกไหม ก็อยากกลับไป เพราะอยากเรียนอยู่แล้ว 

ถ้ามีโอกาส ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันก็คืออนาคต ชีวิตยังติดใจอยู่ เคยอยากเรียนปริญญาตรี แต่เรียน

ไม่จบ มานี่ก็เรียนไม่จบอีก ก็อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าอย่างน้อยบรรพบุรุษเราท าได้ สร้างแรง

บันดาลใจให้เขาบ้าง วันหนึ่งถ้าเขาหมดหวัง เขามองดูที่ก าแพงก็จะคิดได้ว่าบรรพบุรุษเรามี

ปริญญา ต้องการแค่นั้น ไม่ได้จะเอาไปท าอะไรเลย 

5) นาย จ. อดีตนักศึกษาท่ี ศปจ. ศรีสะเกษ  (อายุ 73 ปี) 

“สูงวัยโรคภัยรุมเร้า” 

นาย จ. อดีดก านันผู้กว้างขวางในต าบลแห่งหนึ่ง ที่อ าเภอยางชุมน้อย ด้วยที่ร่างกายยังดู

กระฉับกระเฉง เดินทางไปไหนมาไหนด้วยมอเตอร์ไซต์คู่ใจ อาจารย์ ม. ชีวิต จึงได้ชวนมาให้เรียน

ที่มหาวิทยาลัยชีวิต ในปีการศึกษา 2558 ด้วยเห็นเป็นคนช่างพูดช่างคุย รู้รอบการบ้านการเมือง

เพราะผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนาน อีกทั้งท างานเพ่ือชุมชนจนถึงวาระเกษียณเมื่อ 13 ปีก่อน  



26 | การลาออกกลางคัน 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

เพราะศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้าน ขับมอเตอร์ไซด์มาเรียนได้ไม่มีปัญหา ในตอนนั้นนาย จ. ไม่

มีปัญหาเรื่องการเงิน เนื่องจากลูกสาวที่ท างานในกรุงเทพฯ ส่งให้ทุกเดือนเพ่ือเล้ียงดูพ่อแม่วัยต้น

เจ็ดสิบมิได้ขาด การได้เรียนร่วมกับเพ่ือนรุ่นลูกรุ่นหลานท าให้ นาย จ. กลายเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่ม 

สมาชิกร่วมรุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่วัยปลายเก่งกล้าตามประสบการณ์ แต่อาจใช้

เทคโนโลยีหาความรู้ไม่เก่ง ก็ได้เพ่ือนต่างวัยคอยน าพา ตนท าตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ท าให้ลูกหลาน

เคารพ คอยสั่งคอยสอนรุ่นหลัง ให้อยู่ในวินัยและความรับผิดชอบ ถ่ายทอดประสบการณ์ของ

ตัวเองให้ฟัง การเรียนท่ี ม. ชีวิต ของนาย จ. เต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน เสาร์อาทิตย์เข้า

ร่วมกิจกรรม รวมกลุ่ม มิได้ขาด ไปเรียนรู้ที่ไหน ใกล้ไกลเพียงใด ไม่เป็นอุปสรรค นาย จ. อยู่ใน

พื้นที่นี้มากว่าค่อนชีวิต รู้จักถิ่นตนเป็นอย่างดี ได้เห็นความเปล่ียนแปลงของชุมชน จากป่าพงดง

ลึกมีโจรและสัตว์ป่าชุกชุม จนมาเป็นหมู่บ้านถนนคอนกรีตน้ าไฟพร้อม  

เมื่อเรียนได้ปีกว่าๆ โรคภายในช่องท้องที่เคยเป็นอยู่ได้กลับมาก าเริบอีกครั้งถึงกับมีต้องมี

การผ่าตัดพักรักษาตัว เท่านั้นไม่พอปัญหาสายตาเริ่มก่อตัว อ่านหนังสือทีไรน้ าตามักไหลและไม่

ทนแสง เงินที่ได้จากลูกไม่สามารถเจียดมาเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมได้อีกแล้ว ภรรยา

ของนาย จ. ที่เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ถึงกับโทรมาต าหนิอาจารย์ที่ได้ชักชวนให้นาย จ. มาเรียน 

เพราะครอบครัวนั้นไม่ได้มีฐานะอะไร ถึงมีเงินใช้แต่ก็ไม่พอเมื่อมีใครเกิดเจ็บป่วยข้ึนมา และในวัย

สูงอายุนี้เรียนไปถึงแม้ได้ประโยชน์ก็จริง แต่ไม่รู้จะเอาใบปริญญาไปเพื่ออะไร เก็บเงินไว้ใช้ดีกว่า

เก็บเป็นค่าเทอมเดือนละสามพัน ซ่ึงลูกคนเดียวที่เป็นผู้ส่งเสียเล้ียงดูพ่อแม่ก็เห็นควร ก็เพราะตน

ก็มีอาชีพขับแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ รายได้พอประมาณ 

การตัดสินใจลาออกของนาย จ. ยากที่จะมีใครรั้งได้ ยกเว้นมีผู้สนับสนุน ถึงแม้จะออก

มาแล้ว แต่นาย จ. ก็ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เป็นบางครั้งบางคราว และยังคงไปมา

หาสู่นักศึกษา ม. ชีวิต รุ่นพ่ีรุ่นน้อง มิได้ขาด ส่ิงที่ ได้เรียนรู้ก็ยังคงติดตัว ได้น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และน าไปสอนต่อให้กับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องแผน 4 แผน 

6) นาง ฉ. อดีตนักศึกษาท่ี ศรช. ปลายพระยา กระบ่ี (อายุ 32 ปี) 

“ปัญหาครอบครัวและสุขภาพส่วนตัวท าชีวิตวุ่นวาย” 

นาง ฉ. เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 ก่อนหน้านี้เคยไปเรียนที่ ม.รามค าแหง เหลืออีก

ประมาณ 10 เล่มก็จะจบแล้วแต่ติดปัญหาทางบ้าน ซ่ึงตนเองคิดว่าไม่ใช่ปัญหาจากตนเองโดยตรง 
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พอน้องชายที่เข้าเรียนก่อนสัปดาห์นึงชวนให้มาเรียนที่ ม. ชีวิต ด้วยกัน จึงตัดสินใจทันที ในช่วง

แรกๆ ไม่มีปัญหาในการเรียนแต่อย่างใด พยายามเก็บเกี่ยวความรู้จาก ม.ชีวิต น าแผนทั้ง 4 แผน 

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ตนเองก็จัดการได้ แผนแรกเป็นแผนเวลา สองแผนการท างาน สาม

แผนการเงิน ส่ีแผนสุขภาพ ตอนนั้นแผนที่ท าหลักๆ จะเป็นเรื่องสุขภาพเพราะเป็นคนที่มีปัญหา

ด้านสุขภาพ มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก คือเป็นซีสต์ในมดลูก ซ่ึงขณะนั้นมีลูกแล้ว 1 คน หมอแนะน า

ว่าถ้าจะมีลูกอีก 1 คน ต้องรีบมีตั้งแต่ตอนนี้ เพราะซีสต์มีขนาดใหญ่ข้ึนต้องท าการผ่าตัดโดยตัด

ปีกมดลูกทิ้งและจะมีลูกไม่ได้อีกต่อไป ก็คิดมีลูกอีก 1 คน ซ่ึงพอมีท้องลูกคนที่ 2 ท าให้มี

ผลกระทบต่อการงานของตนเพราะตนมีอาชีพท าสวน และท าขนมส่งตามร้านค้า จึงไปกระทบกับ

ปัญหาด้านการเงินอีก ท้องประมาณ 3 เดือน ก็ยังมาเรียนได้ตามปกติ พอใกล้จะสอบ ท้องเริ่มโต

และตอนนั้นก็รู้สึกว่าล าบากในการเดินทาง พอคลอดคนที่ 2 เสร็จก็คิดว่าจะกลับมาเรียนต่อให้

เร็วที่สุดแต่ก็ติดปัญหาเรื่องการเงินอีก สามีก็เริ่มติดยามีอาการหนักข้ึนทุกวันๆ จนตนเองรู้สึกไม่

ไหวก็เลยขอย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของตนเอง ด้วยความที่สุขภาพไม่ดีและต้องเล้ียงลูก 2 

คน สามีก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไร ถ้ากลับมาอยู่ที่บ้านตนก็ยังมีพ่อแม่พ่ีน้องช่วยดูแล จากที่สามี

เคยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พอตนพาลูกมาอยู่บ้านตายายเริ่มห่างกันกลายเป็นสามีก็ไม่รับผิดชอบ

เรื่องค่าใช้จ่าย ตนก็เลยเป็นแม่เล้ียงเด่ียวมาตั้งแต่ลูกคนที่ 2 อายุได้ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบัน และนั้นก็เป็นสาเหตุที่ต้องท าให้ออกจากมหาวิทยาลัยชีวิตหลังจากเรียนได้ 2 ปี  

 ในช่วงที่แยกทางกับสามีรู้สึกว่ามีปัญหารอบด้านแล้วไม่สามารถจัดการได้ จึงลาออกจาก

การเรียนก่อนเพ่ือมาดูแลลูกทั้ง 2 คนให้ดีที่สุด และได้น าแนวทางการท าเกษตรแบบผสมผสานที่

ได้เคยเรียนจาก ม.ชีวิต มาปรับใช้กับอาชีพของตนด้วย ขณะนี้ได้ท าโครงการปลูกผักเหลียงเป็น

พืชแซมในสวนยางและสวนปาล์ม มีเล้ียงปลา ปลูกผัก เล้ียงไก่ ตนเองรู้สึกว่าขณะที่ยังเรียนอยู่ได้

เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันขณะนี้ได้มากพอสมควร ตอนที่เรียน

เกรดเฉล่ียก็ดี 3 กว่า เข้าร่วมกิจกรรมตลอด พอมีการรวม ศรป. ก็เคยไปเป็นพิธีกรให้ในงานเล้ียง 

ตอนตัดสินใจลาออกรู้สึกเสียใจ และเสียดายมากแต่ก็คิดว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว

ท าให้ดีที่สุด ถ้าต้องท าหลายๆ อย่างก็จะไม่ได้ดีเลยสักอย่าง ตนจึงเลือกที่จะมาดูแลลูกก่อน 

ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 9 ขวบ คนเล็กเกือบ 2 ขวบ 

 ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะกลับเข้ามาเรียนอีก เพราะตอนนี้คิดว่าแผนเวลาของตนสามารถ

จัดการได้แล้ว แผนการงานก็มีอาชีพท าเกษตรผสมผสานอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่แล้ว ส่วนเรื่องแผน
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สุขภาพคิดว่าโอเคแล้วท าการผ่าตัดซีสต์เรียบร้อยแล้ว และการเป็นแม่เล้ียงเด่ียวตอนนี้ก็ไม่มี

ปัญหาแล้วสามารถจัดการได้ สุขภาพจิตก็ดีข้ึน แต่ยังติดเรื่องแผนการเงินอยู่บ้าง ถ้าเกิดกรณี

ฉุกเฉินเงินขาดมือ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเงินกู้ยืมของมหาวิทยาลัย ส่วนนี้คิดว่าน่าจะช่วยเหลือ

ยามฉุกเฉินได้ แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินคิดว่าก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปเรียนได้แล้ว  

 โดยส่วนตัวคิดว่าค่าเทอมไม่แพงส าหรับการเรียนในพื้นที่ แต่ถ้าบางครั้งต้องไปเรียนที่

ไกลจากบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เช่น ต้องไปเช่าห้องพัก ค่าน้ ามัน ค่าอาหาร แต่ถ้าศูนย์เรียนอยู่

ใกล้บ้านก็จะเสียเฉพาะค่าเทอมอย่างเดียวซ่ึงไม่คิดว่าเป็นปัญหา ตัวเองคาดหวังถึงข้ันจะเรียนต่อ

ปริญญาโทและอยากกลับไปเป็นอาจารย์ของ ม.ชีวิต ต่ออีกด้วย เพราะคิดว่าตัวเองเก็บเกี่ยว

ความรู้แล้วน ามาใช้ได้เยอะ แล้วอยากน าความรู้นี้ไปแบ่งปันให้กับคนอ่ืน ๆ ด้วย และคิดว่าตัวเอง

ก็เปล่ียนอะไรได้เยอะมาก เพราะเมื่อก่อนติดการเล่นหวยมาก และใช้ชีวิตแบบไปวันๆ ถึงเวลาก็ไป

เก็บปาล์ม ไปตลาดคิดจะซ้ือก็ซ้ือไม่ได้คิดว่าจ าเป็นไม่จ าเป็น แต่พอมาเรียน ม.ชีวิต แผนรายรับ-

รายจ่ายก็มาอยู่ในแผนการเงิน พอเริ่มท าแผนการเงินตรงนี้แล้วเริ่มเห็นตัวเลขในแผนรายจ่าย 

เพราะจดทุกส่ิงที่จ่ายไป และไม่โกหกตัวเองว่าใช้อะไรไปบ้าง เมื่อก่อนเคยบอกให้พ่อไปจ้างท าตู้

เสื้อผ้า พ่อก็เลยบอกว่าให้เลิกซ้ือเสื้อผ้าจะได้ไม่ต้องท าตู้เพ่ิม ก็เลยฉุกคิดค าพูดของพ่อขึ้นมาได้ 

พอสิ้นเดือนมาดูรายรับ-รายจ่าย แล้วค่อยๆ ตัดอะไรที่ไม่จ าเป็นออก ค่าหวยต้องตัด ค่าเส้ือผ้า

ต้องตัด นอกจากนี้ยังน าความรู้ไปสอนลูกด้วย อะไรจ าเป็นเร่งด่วน อะไรจ าเป็นไม่เร่งด่วน 

ยกตัวอย่างให้ลูกฟัง ก่อนจะนอนทุกคืนให้คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องท าอะไรให้ล าดับความส าคัญ เราจะ

จดทุกอย่าง เพราะเราเป็นแม่เล้ียงเด่ียว เวลาของเราจะค่อนข้างมีค่ามาก ไม่มีใครจะมาแบ่งเบา

ภาระส่วนนี้ได้เลย ต้องเป็นทั้งลูก ทั้งแม่ ทั้งพ่ี แล้วแม่ก็เป็นโรคเข่าเส่ือม กระดูกพรุน แม่นอนติด

เตียงประมาณ 8 เดือน แล้วเพ่ิงเดินได้ประมาณ 3 เดือนนี้เอง และเป็นโรคพาร์คินสันด้วย 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตอนนั้นลูกก็ยังเล็ก แต่คิดว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้มาเรียน ม.ชีวิต มิฉะนั้นคง

เป็นบ้าไปแล้ว 
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บทท่ี 4 

สรปุผลการวิจยั  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 51 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 57 และเพศหญิงร้อยละ 43 อายุ

เฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 47 ปี ระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิต ร้อยละ 

25 จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 13 จบ

การศึกษาสายวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) ก่อนยุติการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 

67 ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ที่รับผิดชอบ และเมื่อมีโอกาสและความพร้อมอีกครั้ง ผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 49 อยากกลับมาศึกษาต่อ ในขณะที่ร้อยละ 29 ตอบว่าไม่อยากเมื่อ

สอบถามถึงสาเหตุหลักที่ท าให้ตัดสินใจออกกลางคัน ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 

47 ระบุว่า เป็นเรื่องค่าใช้จ่าย รองลงมา คือ ร้อยละ 16 ระบุว่าเป็นเรื่องของเวลา    

 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัวแปร ที่เกี่ยวข้องกับการลาออก

กลางคันของนักศึกษา ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต (ข้อค าถาม 4 ข้อ) 

คุณภาพผู้สอนและการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ข้อค าถาม 5 ข้อ)  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา 

(ข้อค าถาม 3 ข้อ) ครอบครัวและเศรษฐกิจ (ข้อค าถาม 7 ข้อ) และเหตุผลส่วนตัวผู้เรียน (ข้อ

ค าถาม 14 ข้อ) พบว่า ค่าเล่าเรียนแพง (ร้อยละ 59) และ มีงานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้า

ร่วมกิจกรรม/การเรียนได้อย่างเต็มที่ (ร้อยละ 59) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเป็นสาเหตุการ

ออกกลางคัน รองลงมาคือ มีภาระการประกอบอาชีพในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเข้าเรียน

ในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ร้อยละ 43)  

 เมื่อพิจารณาจ านวนสาเหตุประกอบกันแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29 ระบุ

ว่ามี 3 ปัจจัย (จาก 5 ปัจจัยหลัก) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบุว่ามีปัจจัยเดียว ที่ท าให้ลาออก 

มีเพียงร้อยละ 17 ในขณะที่ร้อยละ 14 ที่ระบุว่า ทุกปัจจัย (5 ปัจจัยหลัก) เป็นเหตุที่ท าให้ต้อง

ลาออก 

 เมื่อสอบถามโอกาสในการกลับมาศึกษาต่อ พบว่า ร้อยละ 49 อยากกลับมาเรียนต่อที่

มหาวิทยาลัยชีวิตอีกครั้ง ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ได้รับความรู้ที่หลากหลาย น าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
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ตรงกับการด าเนินชีวิต ส าหรับผู้ที่ไม่อยากกลับมาศึกษาต่อ (ร้อยละ 29) ให้เหตุผลว่า ค่าเทอม

แพง มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก ไม่มีเวลา เป็นต้น 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในสาเหตุย่อยของแต่ละปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 

 1)  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต เป็นสาเหตุร่วมประการหนึ่งท่ี

ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามลาออก คือ ขาดส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการค้นคว้า

หาความรู้เพ่ิมเติม (ร้อยละ 26) รองลงมา คือเรื่องการบริการและการอ านวยความสะดวกไม่

ทั่วถึง (ร้อยละ 16) 

 2) ปัจจัยด้านคุณภาพผู้สอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สาเหตุที่ส่งผลต่อการ

ลาออกท่ีส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่กระตุ้นความอยากรู้อยาก

เห็น ไม่สอนให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิดหรือการเปล่ียนแปลงตนเอง (ร้อยละ 14) และไม่มี

ความสามารถในการถ่ายทอด ส่ือสารไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ (ร้อยละ 10) 

 3) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 59 ระบุว่า ค่าเล่า

เรียนแพง ที่เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ลาออก รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทาง 

ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 39 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4) ปัจจัยด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีภาระประกอบ

อาชีพในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ไม่มีใครช่วยกิจการ) (ร้อยละ 

45) สาเหตุรองลงมา คือ มีภาระในการเล้ียงดูลูก หรือดูแลผู้สูงอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวที่

เจ็บป่วย (ร้อยละ 43) และไม่สามารถบริหารจัดการวางแผนค่าใช้เพ่ือการศึกษาได้ (ร้อยละ 43) 

 5) ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวของผู้เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีงานประจ ามาก

ข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนไม่เต็มที่ (ร้อยละ 59) เหตุผลรองลงมา คือ พ้ืนที่การ

เรียนรู้อยู่ไกล ไม่ปลอดภัย เสียค่าใช้จ่ายสูง (ร้อยละ 20) และ รู้สึกว่าตนเองอายุมากเกินไป เรียน

ไม่ทันคนที่มีอายุน้อยกว่า 

 โดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออก มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการศึกษา  ที่

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่า ค่าเล่าเรียนแพง และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวของ

ผู้เรียน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่า มีงานประจ ามากข้ึน ท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วม
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กิจกรรมหรือเรียนได้ไม่เต็มที่ (ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสองสาเหตุนี้ เท่ากับร้อย

ละ 59 เท่ากัน)  

ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออก ที่มีส่งผลมากต่อผู้ตอบแบบสอบถาม รองลงมา ส่วนใหญ่จัด

อยู่ในปัจจัยด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ นั่นคือ เหตุผลเกี่ยวกับภาระการประกอบอาชีพใน

วันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ เหตุผลประการต่อมาคือ มีภาระในการ

เล้ียงดูลูก หรือดูแลผู้สูงอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย และประการสุดท้ายคือ ไม่

สามารถบริหารจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาได้ 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจาก 6 กรณีศึกษา เพศชาย 5 คน และเพศหญิง 1 คน ในจ านวนนี้อยู่ใน

วัยสูงอายุ 1 คน ข้อมูลที่น าเสนอเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตที่เช่ือมโยงกับการยุติศึกษากลางคัน 

แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ลาออกของผู้เรียน ม. ชีวิต ต่างอาชีพ ต่างวัย ต่างเพศ ต่างมีหลาย

เหตุการณ์เริ่มต้นที่ท าให้มีการค านึงถึงการลาออก แต่เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจลาออกส่วนใหญ่

คล้ายคลึงกันคือ การเงินฝืดเคืองไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็น

ส่ิงจ าเป็นแรก คือ เล้ียงลูกและการศึกษาของลูก รักษาพยาบาล ลงทุนการเกษตร ฯลฯ ส่วนผู้ที่

ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเทอม แต่เป็นปัญหาเรื่องเวลา เรื่องสุขภาพ เมื่อจัดการได้แล้ว ก็อยากจะ

กลับมาเรียนต่อ  

กรณีศึกษา 1 ใน 6 คน ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนสถานท่ีเรียนอยู่บ่อยครั้ง ก็เป็นสาเหตุร่วมใน

การตัดสินใจลาออก พอประสบปัญหาทางการเงิน จึงท าให้มีการตัดสินใจได้เร็วข้ึน 

กรณีศึกษา 1 ใน 6 คน คือ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพ รวมถึงครอบครัวไม่ต้องการให้

เรียน  

กรณีศึกษา 1 ใน 6 คน ต้องการน าใบปริญญาเพ่ือการเข้าร่วมการเมืองท้องถิ่นในอนาคต 

กรณีศึกษา 4 ใน 6 คน เห็นว่า การเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตได้ประโยชน์มาก และน าไปใช้

ต่อ 

กรณีศึกษา 1 ใน 6 คน ชอบการเรียนการสอนนอกห้องเรียน และได้เรียนจากของจริง 

กรณีศึกษา 3 ใน 6 คน ถ้ามีโอกาสอยากกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชีวิต  
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บทท่ี 5 

อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

1. อภิปรายผล 

1) ปัจจัย 5 ด้าน คือ คุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต คุณภาพผู้สอนและ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจ และเหตุผลส่วนตัว

ของผู้เรียน ทุกข้อส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของนักศึกษาทั้งส้ิน แต่ที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลมาก

ที่สุด คือ ค่าใช้จ่าย และ เวลา ของผู้เรียน ดังนั้น หากมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของ

นักศึกษาก่อนรับเข้า โดยเฉพาะรายได้ต่อปี ความสามารถในการจ่ายค่าเทอม ความมุ่งมั่นใน

การศึกษาต่อ แหล่งเงินกู้ยืมของผู้เรียน หรือมีการจัดระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่อาจด าเนินการโดย

ผู้เรียนด้วยกันเอง เช่น การจัดตั้งกลุ่มการออมเพ่ือการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังเช่น กรณีของ

บางพื้นที่/จังหวัด เช่น สุราษฎร์ธานี ชัยนาท อาจท าให้ไม่เกิดกรณีผู้เรียนออกกลางคันได้ 

2) การช่วยผู้เรียนฝ่าวิกฤตด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยสร้าง

รายได้ กองทุนกู้ยืม ต้องกระท าด้วยความรอบคอบ เพราะอาจท าให้ผู้อ่ืนได้รับผลกระทบได้ หาก

การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

3) เหตุผลด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ที่ลาออกกลางคัน เช่น ในเรื่องคุณภาพการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ผู้เรียนมีความคาดหวังด้านความพร้อมของส่ือ วัสดุ

อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนสถานท่ี หากมีการอธิบายให้ผู้สนใจจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย

ชีวิตให้เข้าใจถึงจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และข้อจ ากัดบางประการ รวมถึงความแตกต่างจาก

มหาวิทยาลัยทั่วไป จะช่วยให้ผู้เรียนมองข้ามประเด็นเหล่านี้ไปได้  

4) เสียงสะท้อนในเรื่องของการเป็นต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นคุณค่า

หลักของมหาวิทยาลัย ที่ควรพิจารณาคือ ผู้บริหาร/อาจารย์ บางท่าน ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติใน

เรื่องความพอเพียงตามปรัชญาหลักของสถาบันฯ  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ดังนั้น ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยชีวิต ควรประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง 
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5) ในเรื่องคุณภาพผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ มีผู้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้กระตุ้นความอยากรู้

อยากเห็น หรือไม่สอนให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีคิดหรือเปล่ียนแปลงตนเอง อาจเป็นเพราะว่าผู้

เข้ามาแสวงหาความรู้มีความคาดหวังท่ีอยากได้ความรู้ที่แตกต่างจากเดิม หรือเพ่ิมพูนความรู้ที่มี

อยู่ โดยเฉพาะผู้ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน อาชีพ มีฐานะ ที่ต้องการเติมเต็มชีวิตด้วย

การศึกษาระดับสูง แต่กลับไม่เป็นตามที่คาดหวัง จริง ๆ แล้ว อาจไม่จ าเป็นที่ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้ต้องมีความรู้เหนือกว่าผู้เรียน เพราะทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากัน แต่สามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ 

แต่ทักษะที่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิตที่ควรมี คือ ความสามารถในการเป็นผู้

เสริมพลังเชิงบวก ทั้งพลังกาย, ใจ, ความรู้-ความคิด, พลังครอบครัว, พลังทางเศรษฐกิจ, พลัง

ของกลุ่ม/องค์กรของนักศึกษาหรือผู้เรียน, พลังของชุมชน หรือพลังในการแสดงออกซ่ึงศักยภาพ

และความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 

6) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นส าคัญ ซ่ึง

มาจากจุดเปล่ียนของชีวิตหลายอย่าง เช่น มีภาระงานมากข้ึน ประสบปัญหาสุขภาพ มีปัญหา

ครอบครัว เปล่ียนงานกะทันหัน เกือบทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตและได้

น าไปใช้ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อแล้วก็ตาม โดยเฉพาะการใช้แผน 4 แผน ดังนั้น หากมีการสอน

การใช้แผน 4 แผน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกแผนมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน สามารถวัดผล

และประเมินการเปลี่ยนแปลงได้ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัว สมาชิก

ชุมชน เพ่ือนร่วมงาน ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยชีวิตเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ที่

เห็นผลได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะ 

1) ผู้ที่จ าเป็นต้องยุติการศึกษาก่อนส าเร็จตามหลักสูตร ควรได้รับประกาศนียบัตรหรือ

ใบรับรองเป็นผู้ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

และไม่บันทึกข้อมูลนักศึกษาว่าเป็นผู้ออกกลางคัน เมื่อผู้ที่จ าเป็นต้องออกกลางคันมีความพร้อม

อีกครั้งสามารถใช้ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเรียนต่อที่

มหาวิทยาลัยชีวิต  

2) ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตทุกคน ที่สามารถส่ือสาร 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชีวิตให้กับผู้เรียนมหาวิทยาลัยทุกคนแม้ว่า
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ผู้เรียนบางคนจะออกไปแล้ว ซ่ึงผู้เรียนที่ออกไปแล้วหลายคน ยังมีความประทับใจในหลักสูตร 

แนวคิด ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยชีวิต และหากได้รับข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เห็นการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย อาจท าให้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีศักยภาพ

ได้เข้ามาเรียนมากข้ึน รวมถึงผู้ลาออกไปเพราะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อมีโอกาสและความ

พร้อมอีกครั้งสามารถตัดสินใจต่อมหาวิทยาลัยชีวิตอย่างไม่ลังเล และมีความรู้สึกได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของผู้ที่มีปัญหาด้านการเงิน ควรแจ้งให้ผู้เรียนได้รับ

รู้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง นอกจากค่าเล่าเรียนรายเทอม และควรมุ่งไปที่ผู้เรียนที่มีเงินออมก่อนเข้า

เรียน และควรมีการประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่

ไม่มีรายได้  

4) ควรพยายามลดช่องว่างในการส่ือสารซ่ึงกันและกันระหว่างผูส้อน/ผู้จัดกระบวนการ

เรียนรู้/ผู้บริหารกับผู้เรียน ควรส่ือสารตัง้แต่แรกว่าถ้าท่านใดมปีัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ควรแจ้งให้

เพ่ือนที่เรียนรุน่เดียวกนัและอาจารย์/ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้มกีระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เช่น การจัดตั้งกองทุน/การระดมเงนิออม/การแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ร่วมกนั โดย

ได้รบัการสนบัสนุนจากอาจารย์/ผู้บริหารของศูนย์การเรยีนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือว่า ถ้ามีการสื่อสารกัน

มากเท่าใด ช่องว่างต่าง ๆ ย่อมลดลง และโปรดอย่าลืมว่า การมีชวิีตที่ดีขึ้น การมีรายได้ การมี

เงินออม การมีสุขภาพท่ีดีขึ้น การบริหารจัดการเวลาได้ดี ฯลฯ ล้วนแต่เป็นความท้าทายในเชิง

การเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สอดคล้องกับหลกัปรชัญาและแนวคิด

ของมหาวิทยาลัยชีวิต ทีร่ะบุว่า ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่วนัแรกหรือภาคการศึกษาแรกท่ีมาเรียน และยัง

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตนเองผ่านแผน 4 แผน ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนชีวิตและ

เป้าหมาย ที่เช่ือมกับการบริหารจัดการเวลาในชีวติ การจัดการด้านการงาน/อาชีพ การจัดการ

ด้านรายได้/การเงิน และการจัดการสุขภาพ ดังนั้น ทุกฝ่ายควรให้ความส าคญักับเรื่องนี้เพราะ

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีส าคัญมากของมหาวิทยาลัยชีวิต 
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ภาคผนวก 

ก. ตารางสรุปข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณล้กษณะ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ ชาย 29 56.9 
หญิง 22 43.1 

อาย ุ เฉล่ีย    47.4 ป ี   
ต่ ากว่า 30 ป ี 3 5.9 
30-39 ป ี 9 17.6 
40-49 ป ี 17 33.3 
50-59 ป ี 16 31.4 
60 ปีข้ีนไป 6 11.8 

อาชีพหลัก เกษตรกร 15 29.4 
บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น 11 21.6 
พนักงาน บริษัท / รัฐวิสาหกจิ / 
โรงแรม 

6 11.8 

ธุรกิจส่วนตัว  6 11.8 
รับราชการ 5 9.8 
ไม่มีอาชีพ  2 3.9 
ค้าขาย 2 3.9 
รับจ้าง 2 3.9 
ข้าราชการเกษยีณ 2 3.9 

ระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียน 

      

ปริญญาตร ี 2 3.9 
ปวช./ปวส. หรอืเทียบเท่า 13 25.5 
ม. 6 จาก โรงเรียนมัธยมภาคปกติ 11 21.6 
ม. 6 จาก กศน. 25 49.0 

สาเหตุหรือปจัจัยที่เป็นปญัหา 

  อุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุด 

ค่าใช้จ่าย 26 51.0 
เวลา 12 23.5 
ครอบครัว 8 15.7 
สุขภาพ 3 5.9 
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 2 3.9 
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คุณล้กษณะ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

ปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา ปรึกษา 14 27.5 
ไม่ได้ปรึกษา 37 72.5 

กลับมาเรียนต่อหรือไม ่

      หากมีความพร้อม 

อยาก 25 49.0 
ไม่อยาก 15 29.4 
ไม่ตอบ 11 21.6 
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ข. แบบสอบถามที ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

การออกกลางคันของนักศึกษามหาวทิยาลัยชวีติ 

ด าเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

สนับสนุนโดย สถาบันการเรียนรูเ้พ่ือปวงชน และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและ

ผลที่เกิดขึ้นในบริบทของมหาวิทยาลัยชีวิต จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของ
นักศึกษา  

2. ความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น จะไม่
ท าการอ่ืนใดที่กอ่ให้เกดิความเสียหายกับบุคคลหรือองค์กรเด็ดขาด 

3. แบบสอบถามนี ้มีทัง้หมด 4 หน้า แบง่เป็น 3 ส่วน (ใชเ้วลา 30  นาท ีโดยประมาณ)   
4. จึงขอความกรุณาจากท่านในการกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วิจัย

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ ที่ได้สละเวลาท าแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสมบูรณ ์ 

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรยีน  

ค าสั่ง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ✓ ลงใน □ หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจรงิ  

1. เพศ   □ 1) ชาย  □ 2) หญงิ              □ 3) ไม่ประสงค์ระบุ 
2. อายุ   ................. ปีเต็ม (ไม่นับเศษเดือน) 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้าน...............................................................ต าบล.......................................................                   

อ าเภอ ....................................................................จังหวัด.................................................................... 
4. อาชพีหลักของท่าน   

□ 1) ไม่มอีาชีพ เน่ืองจาก........................................................................................................................ 

□ 2) รับราชการ / พนักงานราชการ ต าแหน่ง...................................สังกัดกระทรวง................................ 

□ 3) ข้าราชการเกษยีณ สังกัดกระทรวง.  ................................................................................................... 

□ 4) พนักงานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง......................................... หน่วยงาน................................................ 

□ 5) พนักงานบริษัท ต าแหน่ง...............................................หน่วยงาน................................................... 

□ 6) บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น พนักงานเทศบาล อบต ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ฯลฯ) ระบุต าแหน่ง/
ช่ือองคก์ร ............................................................................................................................................. 

□ 7) เกษตรกร ระบุ พืชที่ปลูก และสัตว์ท่ีเลี้ยง ............................................................................................. 

□ 8) ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ (ระบ)ุ เกี่ยวกับ ........................................................................................ 

□ 9) คา้ขายเล็ก ๆ น้อย ๆ / รับจ้างทั่วไป  .................................................................................................... 

□ 10) อ่ืนๆ ระบ.ุ............................................................................................................................................ 



การลาออกกลางคัน | 39 

  ผลการวิจัย ติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกดิขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

5. อาชพีอ่ืนๆ ที่สรา้งรายได้เสริม □ 1) ไม่ม ี  □ 2)  มี ระบุ.......................................... 
 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลัยชีวิต 
6. ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชวีิต 

□ 1) ม. 6    จาก      โรงเรยีนมัธยมภาคปกติ       กศน. 

□ 2) ปวช./ปวส. หรือเทยีบเทา่ สาขา .......................................................................................................... 

□ 3) ปรญิญาตร ีสาขา (ระบุ) ..................................................................................................................... 
                 ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา......................................................จังหวัด.................................. 

□ 4) อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................................................................................................... 
7. กอ่นยุติการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชวีิต ทา่นก าลังศึกษาอยู่ระดับใด สาขาวิชาใด 

1) ระดับปริญญา    ตรี       โท                       2) สาขาวิชา ......................................................... 
3) ศรช. / ศปจ./ ศรป. ................................................................................................................................ 
4) ปีที่เข้าศกึษา ................................ ภาคเรยีนที่ ...................................................................................... 
5) ปีที่ออก ......................................... ภาคเรียนที่  ................................................................................... 

8. โดยสรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ทา่นตัดสินใจออกกลางคันคืออะไร 
..................................................................................................................................................................... 
9. ก่อนลาออกจากการศกึษาที่มหาวทิยาลัยชวีิต ท่านได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่  

□ 1) ไม่ได้ปรกึษา  

□ 2) ปรกึษา     (ตอบข้อ9.1) 
      9.1 ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับท่านคือ....................................................................................... 
10. หากท่านมีความพร้อมในเร่ืองการเรียนอีกครั้ง ท่านอยากเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชีวิตหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

□ 1) อยาก  เพราะ.................................................................................................................................... 

□ 2) ไม่อยาก เพราะ ................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 3 สาเหตุที่ทา่นไม่ศกึษาต่อที่มหาวิทยาลัยชวีิต  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน □ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 

ข้อ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท่านลาออกกลางคัน ใช่ ไม่ใช่ 

 คุณภาพด้านการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยชวีิต   

1  สถานที่จัดการเรียนการสอน การเรยีนรู ้ไม่เหมาะสม ไม่นา่เช่ือถือ   

2  ผู้บรหิาร บุคลากร ไม่มีความรูค้วามสามารถในการจัดการศึกษา   

3  ขาดสื่อ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีท่ีมสี่วนช่วยในการคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเติม   

4  การบรกิารและการอ านวยความสะดวกไม่ทั่วถงึไม่เพียงพอ   
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 คุณภาพผู้สอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้   

5  การจัดการเรียนรู้โดยการท าแผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ และแผนการ

จัดการเวลาไม่มีความเหมาะสม และเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ตอ้งการเปิดเผย 

  

6  ความรูท้ี่ได้รับไม่สามารถน ามาใชไ้ด้จรงิ   

7  ผู้สอน/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อสารไม่
ชัดเจน ท าให้ไม่เข้าใจ 

  

8  ผู้สอน/ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่มีคุณสมบัต ิไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม   

9  ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ไม่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น / ไม่สอนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง 

  

 คา่ใชจ้่ายเพ่ือการศึกษา   

10  คา่เล่าเรยีนแพง    

11  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ เชน่ คา่เดินทาง คา่กจิกรรม กจิกรรมกับเพ่ือน ฯลฯ  ท าให้ไม่สามารถ
จ่ายได้ 

  

12  ไม่คุม้คา่กับเวลาและเงินที่จ่ายเพ่ือการศึกษา   

 ครอบครัวและเศรษฐกิจ   

13  บุคคลในครอบครัว ไม่สนับสนุน เพราะมองว่าไม่ได้ประโยชน์ ท างานดีกว่า    

14  บุคคลใกล้ชดิต้องการให้ศกึษาในสถาบันใหญ่ ๆ   

15  มีปัญหาครอบครัว หรือ ครอบครัวแตกแยก   

16  มีภาระในการเลี้ยงดูลูก หรือดูแลผู้สูงอายุ หรือสมาชกิในครอบครัวเจ็บปว่ย   

17  มีหนีส้ินเพิ่มขึ้น   

18  มีภาระการประกอบอาชีพในวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่สามารถเรียนในวันเสาร์/อาทิตย์
ได้ 

  

19  ไม่สามารถบริหารจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้   

 เหตุผลส่วนตัวของผู้เรยีน   

20  พื้นที่การเรยีนรูอ้ยู่ไกล ไม่ปลอดภัย เสียคา่ใชจ้่ายสูง   

21  มีปัญหาด้านสุขภาพ เชน่ โรคเร้ือรัง หรือความเครียด   

22  รูส้ึกว่าตนเองอายุมากเกินไป เรยีนไม่ทันคนที่มีอายุน้อยกว่า/สมองไม่คอ่ยเปิดรับ   

23  มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน เพราะไม่ได้เรยีนมานานแล้ว ท าให้ขาดทักษะ   

24  รูส้ึกว่าเนื้อหายากเกินไป ท าให้ขาดความมั่นใจ    

25  มีงานประจ ามากขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาเข้ารว่มกิจกรรม/เรียนได้ไม่เต็มที่   

26  ท างานเพ่ือชุมชนมากขึ้น จึงไม่มีเวลาเข้ารว่มกจิกรรม   
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ข้อ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท่านลาออกกลางคัน ใช่ ไม่ใช่ 

27  ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า เน่ืองจากไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน และไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่
เรยีน 

  

28  อยากเปลี่ยนบทบาทหรืออาชพีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ือชุมชน   

29  มีปัญหากับเพ่ือนนักศึกษา หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง หรือ ผู้สอน หรือบุคคลอ่ืนในศูนย์ฯ    

30  ไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยชวีิตตามที่คาดหวังไว้   

31  ไม่เต็มใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชวีิตตั้งแต่แรก แต่มผีู้ชักชวนให้มาเรยีน   

32  รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตนเองท าได้ยาก ไม่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยน หรือไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยน 

  

33  มีกจิกรรมลงพื้นที่ / ดูงาน ในชุมชน มากเกนิไป    
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ด ำเนินกำรโดย 

โครงกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำทำงเลือก 

และผลที่เกดิข้ึนในบริบทของสถำบันกำรเรยีนรู้เพื่อปวงชน 

สถำบันวิจยัประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

สนับสนุนโดย 

สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

มูลนิธิพลังท่ีย่ังยืน 
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